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Człowiek jest 

W Imię Boże rozpoczęliśmy nowy, kolejny rok formacji w naszym misyjnym Wyższym 
Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.  Z radością oddajemy 
w dłonie Czcigodnych Czytelników kolejny już numer seminaryjnego periodyku, 

który inicjuje serię poświęconą pięknu życia we wspólnocie wiary, którą nazywamy Kościołem.
W naszych uszach brzmią niezmiennie profetyczne i doniosłe słowa św. Jana Pawła II, który 

w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II często przypominał swoisty imperatyw, iż to „człowiek 
jest drogą Kościoła”. Dziś w dobie powszechnego kryzysu autorytetów, w obliczu postępującej 
indywidualizacji, a nawet wręcz atomizacji społeczeństw, wspólnot i rodzin, wydaje się uzasad-
nionym odwrócenie tej metafory i przypomnienie bardzo prostej prawdy, że najpewniejszą drogą 
zbawienia człowieka jest Kościół, bo przecież „extra Ecclesiam nulla salus”.

Życzymy Wam Drodzy Przyjaciele miłej lektury, upraszamy Waszego modlitewnego wsparcia 
i o takiej wdzięcznej pamięci przed tronem Matki Bożej Tuchowskiej zapewniamy,

w imieniu Wspólnoty Seminaryjnej,

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 stycznia 2019 r. o godz. 9:00,  
w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie zostanie odprawiona Msza Święta  
w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów biuletynu seminaryjnego  

„Rodzina Odkupiciela”. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego seminarium –

wsd.redemptor.pl/rodzina-odkupiciela - pojawiają się już archiwalne numery  
naszego biuletynu w formie elektronicznej.

W celu zaprenumerowania za dowolną ofiarę „Rodziny Odkupiciela”  
prosimy o kontakt z Redakcją (adres przy spisie treści). 
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W poszuki-
waniu...

W drodze do...

br. Tomasz Wierzbicki
Postulant

„Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i za-
wsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie 
byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię 
poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za 
pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja 
nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie 
stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby 
nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś 
i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje 
światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś 
wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosz-
towałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto 
płonę pragnieniem Twojego pokoju”. 

Święty Augustyn

Moja historia rozpoczęła się w War-
szawie, w pięknym dla Kościoła 
dniu - 6 sierpnia 1997 r. Swoje 

pierwsze kroki stawiałem w jednej z najwięk-
szych stołecznych dzielnic, jaką jest Białołęka. 
Do pierwszej Komunii św. przystępowałem 
jednakże w parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Jabłonnie (diecezja warszawsko-pra-
ska), w której to mieszkałem aż do wstąpienia 
do postulatu. Tam też dorastałem zarówno od 
strony fizycznej, jak i duchowej, przystępując  
m.in. do sakramentu bierzmowania. Ponadto, 
do ostatnich chwil przyjazdu do Barda posługi-
wałem jako ministrant, pełniąc tę funkcję przez  
12 lat. Dodam, że do moich zainteresowań na-
leżą sporty: piłka nożna i bilard - trenowałem 

je przez wiele lat, a także historia i geografia. Za 
przekazanie mi wiary i wartości chrześcijańskich 
jestem wdzięczny mojej mamie, która także 
czuwała nad rozwojem mojej pobożności. Po 
ukończeniu liceum ogólnokształcącego i zdaniu 
matury studiowałem przez trzy semestry bezpie-
czeństwo wewnętrzne na prywatnej, warszaw-
skiej uczelni. W marcu b.r. złożyłem rezygnację, 
którą motywowałem chęcią rozpoczęcia nauki 
na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na kierunku teologia ogólna. Jak się 
jednak okazało, Pan Bóg miał nieco inny plan 
względem mojej osoby. Wybrałem bowiem 
drogę kapłaństwa i to do tego w zgromadzeniu 
zakonnym. Dlaczego zdecydowałem się na taki 
krok? Co mną kierowało? Czy była to dla mnie 
łatwa decyzja? Postaram się odpowiedzieć na 
te pytania, jak najlepiej potrafię.

Zacznę od najważniejszego – nigdy nie wy-
obrażałem sobie swojego życia bez wiary chrze-
ścijańskiej. Zawsze swoją hierarchię wartości 
budowałem w oparciu o wiarę. Z perspekty-
wy czasu mogę powiedzieć, iż taka postawa 
uchroniła mnie przed wieloma niebezpieczeń-
stwami/zagrożeniami, jakich mogłem doświad-
czyć, chociażby w relacjach damsko – męskich. 
Jednak czymś najważniejszym było dla mnie 
przeświadczenie, że nie mógłbym żyć bez Boga. 
Wiedziałem, że po każdym upadku swój ratunek 
znajdę jedynie w Jego nieskończonej miłości 
i przedziwnym miłosierdziu. Pomimo tych war-

tości nie myślałem wcześniej o kapłaństwie. 
W rodzinie lub pośród znajomych nie spotkałem 
osoby, która wybrałaby takie powołanie, więc 
wydawało mi się naturalnym, że prędzej czy 
później także i ja założę rodzinę. Niewątpliwie, 
jednym z ważniejszych wyborów była rezy-
gnacja z dotychczasowego kierunku studiów, 
który stosunkowo niewiele mnie interesował. 
Niedługo przed tą decyzją przeżyłem ważne 
wydarzenie, gdyż po roku przerwy powróciłem 
do Boga w sakramencie pokuty i pojednania. 
Wybrałem teologię ze względu na własny, du-
chowy rozwój, nie rezygnując przy tym ze swoich 
pasji i zainteresowań. W planach miałem bowiem 
zdobycie licencji trenera piłki nożnej.

Od momentu tej szczególnie ważnej spowiedzi 
św. zacząłem codziennie uczestniczyć w Euchary-
stii, nie chcąc stracić kontaktu z Bogiem. Myślę, 
że mogło to mieć znaczny wpływ na późniejsze 
wydarzenia. Starałem się rozwijać swoje życie 
duchowe, swoją pobożność. Angażowałem się 
w sprawy swojej parafii. Wreszcie, 12 czerwca, 

w zwykły wiosenny dzień nieoczekiwanie za-
dzwonił do mnie ksiądz wikariusz – opiekun 
ministrantów, pytając mnie o wolne popołudnie. 
Wieczorem, o godzinie 19:00 na warszawskim 
Bródnie odbywała się uroczystość przyjęcia 
peregrynującej po Polsce kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, po raz pierwszy w hi-
storii w tamtym miejscu. Nie mając żadnych 
szczególnych planów zgodziłem się na wyjazd. 
Poznałem tam księdza, który później bardzo mi 
pomógł w odkrywaniu swojego powołania. Co 
do samej Matki Bożej myślę, że poniekąd we-
zwała mnie wtedy do służby Jej Synowi. Mówię 
to z perspektywy czasu, gdyż wtedy jeszcze nie 
podjąłem ostatecznej decyzji. Poczułem jednak, 
że coś wtedy we mnie pękło; jakaś ostatnia za-
pora, która dzieliła mnie od mojego powołania.

Poprzez spotkania i rozmowy ze wspomnia-
nym księdzem, który odsłaniał przede mną coraz 
piękniejsze perspektywy, jakie łączą się z drogą 
kapłaństwa, stopniowo nabierałem pewności. 
Do niczego bym jednak nie doszedł, gdyby nie 

Wspólnota postulatu z ks. bp. Ignacym Decem
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Droga 

br. Sławomir Wardzała CSsR
Misjonarz w Argentynie

do 

modlitwa. Z czasem zacząłem rozglądać się w In-
ternecie za różnymi zgromadzeniami zakonnymi, 
do tej pory bowiem, miałem do czynienia jedynie 
z księżmi diecezjalnymi. Na początku, w związku 
z moją sympatią do św. Augustyna, pojawiło 
się zainteresowanie kanonikami regularnymi. 
Następnie zaintrygowali mnie zmartwych-
wstańcy. Jednak podczas tego (przyspieszonego 
co prawda) dojrzewania zdałem sobie sprawę 
z bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcę poświęcić 
swoje życie w służbie Bogu, to chciałbym, mó-
wiąc kolokwialnie, dać z siebie wszystko. 
Miałem też pragnienie utożsamiania 
się z uczniami Pana Jezusa, a co za tym 
idzie z obowiązkami im powierzonymi. 
Po bardzo intensywnej wędrówce, na 
szczycie mojej powołaniowej góry 
znaleźli się redemptoryści i je-
zuici. Ucieszyłem się, gdyż 
wybór w tym przypadku 
był dla mnie raczej oczy-
wisty. Umówiłem 
się na rozmowę z o. 
Witoldem z Duszpa-
sterstwa Powołań 
Redemptorystów, 
na której postanowi-
łem zadać wszystkie 
nurtujące mnie pyta-
nia, ażeby pozbyć się 
niepotrzebnych obaw 
czy wątpliwości. Ta rozmowa była 
bardzo ważna także z drugiego powodu. Nie 
byłem mianowicie wcześniej na żadnych reko-
lekcjach powołaniowych, nie byłem nawet nigdy 
w Tuchowie czy Lubaszowej, gdzie znajduje się 
odpowiednio seminarium i nowicjat. W związku 
z tym ojciec także potrzebował w pewnym sensie 
świadectwa mojej wiary. 

Ostatecznie złożyłem papiery, zostałem przy-
jęty i rozpocząłem postulat. Każdego dnia coraz 
bardziej się cieszę, że tu jestem oraz że wybrałem 
akurat redemptorystów. Łączę to z obrazem 
Matki Bożej. Myślę też, że nie bez przyczyny 
znalazłem się w Zgromadzeniu odpowiedzial-

nym za kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Dodatkowo warto wspomnieć, że moja parafia 
jest p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Co do 
całej mojej życiowej drogi, licznych zakrętów 
i przeszkód, które musiałem pokonywać, wie-
le razy upadając, ale jednak podnosząc się na 
nowo dzięki Bożej Łasce, w pełni podpisuję się 
pod słowami św. Augustyna: „Stworzyłeś nas 
bowiem dla siebie i niespokojne jest serce nasze, 
d o p ó k i nie spocznie w Tobie.”

Wydaje mi się, że nie miałem 
łatwo z podjęciem takiej decyzji. 
Zostawić rodzinę, znajomych, 

swoje pasje, pojechać w zu-
pełnie nowe, nieznane miej-
sce, aby tworzyć wspólnotę 
z osobami, których dotych-
czas nie znałem. Wszystkich 

nas jednak łączy Jezus Chry-
stus. Jego miłość wymaga od nas 

odpowiedzi. Jednakże, nie ma 
miłości bez wiary i nadziei. 
Każdego dnia uczę się kochać 
Boga, a pomaga mi w tym 

nasz święty założy-
ciel Alfons Maria de 
Liguori: „Szukam je-
dynie i pragnę Twojej 

świętej miłości, osta-
tecznego wytrwania i do-

skonałego wypełnienia Twej woli.”
Wszystkich, którzy się wahają 

w podjęciu decyzji odnośnie drogi po-
wołania, mają wątpliwości, a może poszukują 
odpowiedniego zgromadzenia, zachęcam do 
przyjechania do nas do Barda bądź Tuchowa 
w celu zobaczenia i doświadczenia, jak wygląda 
życie w naszej wspólnocie.

Z każdym dniem coraz bardziej żałuję, że tak 
Cię Jezu raniłem, spraw abym zapłonął ogniem 
Twojej miłości i abym mógł nim też podpalić 
innych. Spraw, bym był, jak mówi św. br. Albert  
Chmielowski, jak kromka chleba, z której każdy 
może ułamać kawałek i się posilić. Jezu ufam  
Tobie.

Wszyscy, jako ludzie wierzący, chociaż się różnimy, należymy do Kościoła 
i razem go tworzymy. W gruncie rzeczy każdy z nas ma trochę inną drogę 
do Boga i do nieba. Nigdy nie będziemy kimś innym. Chociaż jesteśmy 

różni, to jesteśmy sobie potrzebni i razem idziemy do celu, którym jest szczęście z Bogiem.
W czasie misji parafialnych w mojej rodzinnej parafii zostało zorganizowane spotkanie 

z klerykami. Mówili oni wtedy o różnych powołaniach w Kościele. Można je podzielić na 
cztery zasadnicze rodzaje: małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne i życie w samotności, 
przy czym to ostatnie nie polega na tym, że chce się być samemu, bo tak jest wygodniej. 
W każdej z tych dróg najważniejsza jest miłość, a więc życie dla innych, a nie tylko dla siebie.

szczęściaszczęścia
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Bez względu na to, którą 
z tych dróg idziemy, zawsze jest 
ona darem od Boga i danym nam 

zadaniem. Nic jednak nie dzie-
je się 
b e z 

naszej 
z g o d y . 

M a m y 
wspaniały dar 

od Niego, a jest nim wolność, 
której nigdy nam nie zabierze. 
Bóg zawsze mówi: „jeśli chcesz”. 
To my ostatecznie wybieramy 
i zawsze możemy powiedzieć 
„nie”, „nie chcę tego”. Wybieramy 
i jesteśmy wybrani, każdy do 
czegoś innego, ale wszyscy do 
miłości i szczęścia, a ostatecznie 
do życia z Bogiem.

Na początku Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego możemy prze-
czytać, że nieskończenie doskonały 
i szczęśliwy Bóg stworzył człowie-
ka, powołuje go, pomaga szukać, 
poznawać i miłować. Gromadzi 
ludzi w swoim Kościele. Wszystko 
to po to, bo chce, abyśmy byli jego 
przybranymi dziećmi i dziedzica-
mi jego nieskończonego szczęścia. 
Skoro On tego pragnie i nas zna, 
to z pewnością wie, co dla nas jest 
najlepsze. Nie pozostaje nam już 
nic innego, jak tylko słuchać i iść 
tam, gdzie nas posyła, bo tam jest 
nasze szczęście.

Jan Kochanowski napisał kie-
dyś: „Złota też, wiem, nie pra-
gniesz, bo to wszytko Twoje, 
cokolwiek na tym świecie czło-
wiek mieni swoje.” Wszystko, co 
człowiek posiada, należy do Boga. 
Możemy mu jednak ofiarować 
naszą wolę i serce. On nas wtedy 

poprowadzi tam, gdzie chce i tak jak chce, do 
mety, którą jest niebo.

Zostałem poproszony o to, aby napisać coś 
o sobie, o tym jak odkrywałem i dalej odkrywam 
swoje miejsce w Kościele, gdzie Bóg mnie za-
prowadził, jakie są „perspektywy na przyszłość”.

Pierwszym z miejsc, do których zostałem 
zaprowadzony, jest Zgromadzenie Redempto-
rystów. Już ponad cztery lata temu rozpocząłem 
formację w postulacie. Później był nowicjat, za-
kończony złożeniem ślubów zakonnych. Następ-
nie dwa lata studiów filozoficznych w Tuchowie.

Na początku poprzedniego roku studiów 
w naszym seminarium pojawiła się propozycja, 
aby dwóch kleryków wyjechało do Argentyny. 
Cały wyjazd ma na celu podjęcie i ukończenie 
studiów, życie i pracę w tym kraju. Myślę, że nikt 
z nas nie mógł przejść zupełnie obojętnie obok 
tego wszystkiego. Rozpoczął się wtedy inten-
sywny etap słuchania Boga i tego, co On chce. 
Ostatecznie kilku z nas poprosiło o wyjazd i tym 
samym też się na niego zgodziło. Ostatecznie to 
przełożeni w imieniu Boga podejmują decyzję 
i w listopadzie ubiegłego roku wraz z bratem 
Łukaszem Malinowskim dowiedzieliśmy się, 
że pojedziemy.

Ale co było powodem dla którego napisa-
łem takie podanie? Po pierwsze, już od jakiegoś 
czasu myślałem, że mógłbym kiedyś pojechać 
na misje. Sądzę, że jest to owoc rozeznawania 
i formacji. Nigdy nie podejrzewałem, że stanie się 
to tak szybko. Gdy już ojciec prowincjał ogłosił, 
że dwóch z nas może pojechać, porozmawia-
łem o tym z moim przełożonym. Powiedział mi 
wtedy, żebym obserwował to, co się dzieje koło 
mnie, że nie ma przypadków. Kilka dni później 
inny współbrat, podczas zwykłej rozmowy przy 
tablicy ogłoszeń, opowiadał mi o wykładach i o 
tym, co ciekawego się na nich dowiedział. Na 
końcu od tak powiedział, że Boga powinienem 
szukać w sobie, bo On już tam jest i działa. Był 
to taki moment przełomowy. Zrozumiałem, że 
skoro gdzieś odkrywałem i dalej odkrywam 
pragnienie wyjazdu na misje, to nie może to być 

przypadek. Po jakimś miesiącu modlitwy, prze-
myśleń i rozmów podjąłem decyzję o napisaniu 
prośby o wyjazd, która w moim przypadku była 
bardziej oddaniem się do dyspozycji. To było coś, 
co rozpoznałem, ale zawsze mogłem się pomylić. 
Jak to dobrze, że to nie tylko zależy od nas, ale 
też od Boga, a Jego głosem w moim przypadku 
jest głos przełożonych. Gdybym się pomylił, to 
ostatecznie On przez nich powiedziałby mi „nie”, 
albo „jeszcze nie teraz”.

Już od mniej więcej trzech miesięcy miesz-
kam w Ameryce Południowej. Pierwszym 
moim zadaniem jest nauczenie się języka. Tu-
tejsi współbracia mówią mi, że jest to pierwsze 
zadanie MISYJNE, które każdy musi wykonać. 
Bez tego inne rzeczy są praktycznie niemożliwe. 
Jak już skończę się uczyć, to wyjadę z Boliwii 
(gdzie właśnie uczę się języka) do Argentyny 
i mam nadzieję, że z tym krajem ostatecznie 
się zwiążę.

Niektórzy pytali mnie, co będę musiał stra-
cić i co już straciłem w związku z wyjazdem. 
Oczywiście, są takie osoby, rzeczy, które się 
w jakimś sensie traci. Z niektórymi osobami ma 
się ograniczony kontakt, z innymi ten kontakt 
się urywa. Traci się swoje „bezpieczne” i dobrze 
poznane miejsce, w którym się mieszka. Traci 
się także w jakimś stopniu swój język. Ale nie 
czuję, żebym coś stracił. Tutaj czekali na mnie 
współbracia, których wcześniej nie znałem, cze-
kali na mnie inni ludzie, dom, pokój, w którym 
mieszkam, język, który został mi dany. Ponadto 
nowe doświadczenia, możliwość zobaczenia, że 
Bóg w różnych miejscach w różny sposób dociera 
do ludzi, że to nie ja Go im przywiozłem, ale, że 
On już tutaj jest. Gdy się na to popatrzy, to tak 
naprawdę więcej dostałem, niż straciłem.

Gdy brat Michał prosił mnie o napisanie tego 
artykułu powiedział, żebym napisał coś o per-
spektywach na przyszłość. Mam taką nadzieję, 
że mieści się w nich misja w Argentynie, ukoń-
czenie studiów, święcenia, bycie z ludźmi i że 
to wszystko dla mnie i dla tych, których tutaj 
spotkam, będzie drogą do świętości.
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Kościół  
ponownie 

Być redemptorystąByć redemptorystą Być redemptorystą

odkryty

o. Łukasz Wójcik CSsR
Proboszcz Parafii św. Klemensa w Głogowie

Na początku mojej duszpasterskiej 
posługi utrwaliły mi się w pamięci 
słowa z homilii ks. bpa Józefa Pazdura 

z 2007 roku wygłoszone podczas bierzmowania 
młodzieży we Wrocławiu: „Wy jesteście Ko-
ściołem”. Bardzo proste słowa, a jednak trafiły, 
dały do myślenia, były odkrywcze. Od tej pory 
zrozumiałem, że w mojej posłudze duszpaster-
skiej mam pomóc wiernym odkryć na nowo, że 
jesteśmy Kościołem.

Żyjemy w czasach, w których wielu, szczegól-
nie młodych ludzi, dało się „wrobić” i uwierzyli 
w to, że Kościół nie jest im do niczego potrzebny. 
Jak byłem młody, też tak uważałem, ale się 

myliłem. Miałem do Kościoła wiele zarzutów. 
Wydawało mi się, że Kościół to tylko nudne 
nabożeństwa. Ponadto sądziłem, że jest niepraw-
dziwy i oderwany od życia. Niewiele rozumiałem, 
ale wiedziałem, że czegoś mi w życiu brakowało 
– więc szukałem i znalazłem. Ponad 20 lat temu 
dokonało się moje nawrócenie i zrozumiałem, 
że jednak Kościół jest mi do czegoś potrzebny.

Nawet najmocniejszy neofita bez pomocy 
Słowa Bożego i sakramentów nie utrzyma się 
w wierze. Gorliwość po pierwotnym nawróceniu 
zwykle mija. Dlatego też Kościół bierze pod swoje 
skrzydła takich gorliwców, aby ich wiara mogła 
dojrzewać i stawać się mocniejszą – opartą nie 

tylko na jednym wydarzeniu, często z zabarwie-
niem emocjonalnym, lecz na szeregu wydarzeń, 
które będą człowiekowi mówiły, że Bóg czuwa 
nad nim, że jest się w Jego rękach. 

Do wzrostu potrzebujemy odpowiednich 
warunków – tak samo, jak roślinka potrzebuje 
ciepła, słońca, wody… Dla chrześcijanina natu-
ralnym środowiskiem są: Słowo Boże (rzuca 
światło na moje życie), liturgia, sakramenty (są 
umocnieniem na drodze wiary i sprawiają, że 
Jezus jest obecny pośród nas) i wspólnota (jest 
lustrem, weryfikuje, stawia mnie w prawdzie).

Życie we wspólnocie powinno wychowywać 
nas do dojrzałej wiary. Tak też rozumiem to teraz 
jako proboszcz parafii w Głogowie. Po 10 latach 
posługi duszpasterskiej w trzech parafiach otrzy-
małem odpowiedzialne zadanie posługiwania 
jako proboszcz ponad dziewięciotysięcznej parafii 
i rozumiem to tak, że moim zadaniem jest stwo-
rzyć odpowiednie warunki do rozwoju parafian 
w wierze. Troszczę się więc o to, by stworzyć 
odpowiedni klimat do rozwoju, by powyższe 
założenia mogły się realizować. 

Nie chcę, aby ktoś, czytając ten artykuł, 
pomyślał, iż parafia rozpoczyna się ode mnie. 
Wprost przeciwnie, spoglądam w przeszłość 

z wdzięcznością za pracę tak wielu ofiarnych re-
demptorystów, którzy posługiwali w Głogowie. 
Jednak cieszę się, kiedy słyszę od mieszkańców 
Głogowa, nie tylko parafian, że darzą nas zaufa-
niem i cenią sobie naszą obecność i otwartość. 
Po prostu czują się w Kościele jak we własnym 
domu, tu nie muszą udawać, że są kimś lepszym, 
tu jest miejsce dla każdego. To mnie zawsze 
mobilizowało, aby jeszcze bardziej poświęcać 
się dla dobra ludzi, którym posługuję.

Dla mnie Kościół jest wspólnotą odkupionych 
grzeszników. Bóg nie ma do nikogo z nas pretensji 
o to, że wciąż upadamy. We wspólnocie Kościoła 
nie muszę udawać, bo w domu się nie udaje. 
W Kościele nikt mnie nie wyeliminuje przez to, 
że jestem słaby. Kościół to nie firma, w której jest 
szef i wszyscy stoją na baczność, wystraszeni. Tu 
nie usłyszysz słów: „Nie nadajesz się! Nie ma tu 
dla Ciebie miejsca!” 

Bardzo zależy mi na tym, by parafianie nie 
tylko dobrze się czuli w Kościele, ale żeby pa-
rafia była oazą, gdzie będą mogli się zatrzymać, 
zastanowić nad swoim życiem, odnowić, nabrać 
sił. Cieszy mnie to, że każdy, kto tylko chce, ma 
możliwość wstąpienia do naszego kościoła na 
całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.  
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Cieszy mnie, iż działa tu wiele grup, wspólnot - 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie mogą się 
oni zaangażować, i nie tylko brać, ale też dawać. 
Tu czują taką potrzebę, by służyć w Kościele, 
który pomaga w stawaniu się chrześcijaninem, 
stawaniu się Kościołem. Dzisiejszy świat lansuje 
styl życia, w którym łatwo ulega się pokusie 
aktywizmu, efektowności. Przez to modlitwa 
schodzi na drugi plan. Tylko czasem doświad-
czamy nasycenia, ale najczęściej doświadczamy 
niedosytu modlitwy. Gdy te dwa światy - mo-
dlitwy i służby integrują się, to wszystko działa 
jak należy. 

Nie jest to nic nowego, bo przecież Kościół 
pierwotny dzięki instytucji katechumenatu 
ukazywał stopniowe stawanie się chrześcijani-
nem. Ważne jest to dojrzewanie, by stworzyć 
odpowiednie miejsce wzrostu. Wierzę w to, że 
w Kościele dzięki Duchowi Świętemu rodzą się 
dziś współcześni apostołowie, święci. Jesteśmy 
na służbie jako Kościół, aby dawać temu światu 
smak, aby dawać światło. My jesteśmy Kościo-
łem Katolickim, czyli powszechnym, więc Kościół 
jest dla wszystkich, również dla grzeszników. 
Dziękujmy Bogu, że wezwał nas do wspólnoty 
Kościoła – nas, odkupionych grzeszników.

s. Magdalena Chojnowska OSsR
Redemptorystka z Bielska Białej

Nasze 
miejsce 

w Kościele

„P ierwszą prawdą 
Kościoła jest mi-
łość Chrystusa.” Te 

słowa Ojca Świętego Francisz-
ka z bulli Misericordiae Vultus 
ogłaszającej 
Nadzwyczaj-
ny Jubileusz 
Miłosierdzia 
przypomniał 
wszystkim re-
demptoryst-
kom generał 
Zgromadzenia 
Redemptory-
stów, o. Mi-
chael Brehl 
CSsR, w liście 
skierowanym 
do nas z oka-
zji beatyfikacji 
założycielki 
Zakonu Sióstr 
Redemptorystek, wtedy jeszcze 
czcigodnej sługi Bożej Marii Cele-
ste Crostarosy. Papież Franciszek 
pisze dalej: „Tam, gdzie Kościół 
jest obecny, musi się też zaznaczyć 
miłosierdzie Ojca.”

Nadzwyczajny Jubileusz Miło-
sierdzia w sposób szczególny wpi-
sał się w historię naszego zakonu. 
Stało się to naturalnie za sprawą 
wyniesienia na ołtarze bł. Matki 

Marii Celeste, które 
miało miejsce w sa-
mym środku Roku 
Jubileuszowego 
2016 (18 czerwca). 
My redemptorystki 
wiemy, że nie był 
to przypadek i od-
czytałyśmy to jako 
miłosny zamysł 
Bożej Opatrzności. 
W ten sposób Pan 
połączył dwie „rze-
czywistości” mające 
ten sam cel: przypo-
mnieć człowiekowi, 
że Miłość Ojca jest 
z nim i pragnie być 

poznana. „Jezus Chrystus jest Ob-
liczem Miłosierdzia Ojca” – tym 
zdaniem Franciszek otwiera bullę 
– a redemptorystki dodają za nim: 
my mamy być tego żywą pa-
miątką.

Misja, zanim 

jeszcze stanie się 

działaniem, jest

świadectwem 

i promieniowaniem” 

- taka właśnie

jest misja 

redemptorystek 

w Kościele.
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Lekarstwo na amnezję
Kiedy czytam księgi Starego Testamentu, 

uderza mnie nadzwyczajna troska Boga o pamięć 
Izraela. Przekazywanie, wspominanie, upamięt-
nianie to środki na podtrzymanie wiary w na-
rodzie. Bóg, który jak nikt inny zna podatność 
swojego ludu na amnezję, zalecał mu to jako 
remedium na tę dolegliwość. Mimo to, jakże 
często przewrotne serce umiłowanego dziecka 
wystawiało na próbę miłosierdzie i cierpliwość 
Ojca. Kiedy po raz ostatni wczytywałam się 
w starotestamentalne pisma, wyjątkowo wy-
raźnie zobaczyłam, ile bólu ojcowskiego serca 
wydobywa się z tych kart, ile skargi Miłości nie-
kochanej i ignorowanej. Tej Miłości, która kocha 
i pragnie być kochana. Z tego pragnienia Boga 
wyrasta powołanie każdego człowieka. Dlatego 
nie może on zaznać prawdziwego pokoju, jeśli 
podąża innymi drogami. 

Miłość idzie krok w krok za naszą ludzką nie-
wiernością i pociąga nas do siebie na wszelkie 
sposoby. Szuka świadków, którzy z łaską Bożą 
w sposób całkowicie wolny ukierunkowują 
całą energię życiową, popędy, uczucia, wolę 
na Jezusa, na umiłowanie Go sercem niepo-
dzielnym. W ten sposób stają się znakami, które 
przypominają pielgrzymującemu człowiekowi 
każdej epoki, że jego jedynym, nadrzędnym 
celem, integrującym wszystkie jego działania, 
jest umiłowanie Boga i ostateczne zjednoczenie 
z Nim. Także my, redemptorystki, istniejemy 
dlatego, że Ojciec pragnie przez nas powiedzieć 
każdemu swojemu dziecku: „jestem, kocham 
cię, jesteś dla mnie najważniejszy”. 

Miłość pragnie…
Bóg Ojciec sam przekazał swoje pragnienie 

naszej założycielce bł. Marii Celeste w doświad-
czeniu mistycznym, które otrzymała jeszcze jako 
nowicjuszka Zakonu Sióstr Wizytek. Oto misja, 
której zapragnął dla nowego instytutu: „Aby 
moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, 
jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać 

wszyscy kontynuujemy ziemskie życie Jezusa 
w jego różnych odsłonach. Kto karmi ubogich, kto 
opiekuje się chorymi, kto naucza, kto wychowuje 
dzieci i młodzież, kto trwa na modlitwie przed 
Panem. To wszystko po to, aby Miłość mogła ko-
chać i być kochana. My redemptorystki jesteśmy 
znakiem tego, co od samego początku jest istotą 
ewangelizacyjnej misji Kościoła: „To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak ja was umiłowałem” (J15,12). Żyjemy w duchu 
miłości wzajemnej, która winna panować między 
nami jako pamiątka miłości Ojca do nas. Aby 
ci, którzy patrzą na nas, widzieli to samo, czym 
pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przyciągały 
ludzi do Chrystusa, jak pisze Tertulian: „Patrzcie - 
mówili - jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 
§7). Misja Kościoła w jej czynnym apostolstwie 
przynosi owoc tylko wtedy, kiedy apostołowie 
dają świadectwo życia wspólnego w jedności, 
miłości i radości, które Duch Św. wzbudza w ich 

sercach (por. Dz 2, 42; 4, 32). Jak napisał św. Jan 
Paweł II w encyklice Redemptoris Missio (RM,26): 
„Misja, zanim jeszcze stanie się działaniem, jest 
świadectwem i promieniowaniem” - taka właśnie 
jest misja redemptorystek w Kościele.

Jedność i miłość wzajemna
Przez wieki istnienia naszego Zakonu mapa 

świata konsekrowanego wzbogaciła się o „małe 
czerwone punkty” na wszystkich kontynentach. 
Te klauzurowe wspólnoty mniszek przez życie cał-
kowicie zanurzone w kontemplacji, uwielbieniu 
i modlitwie wstawienniczej są ogniskami miłości, 
z których rozchodzą się po całym świecie iskry 
Bożej Łaski. Każda redemptorystka ma głęboko 
zapisaną w sercu pierwszą regułę naszego życia, 
a jest nią jedność serc i wzajemna miłość. Każda 
z nas, troszcząc się o osobistą oblubieńczą relację 
z Jezusem, buduje życie wspólne. Im intensyw-
niej szukam Jezusa, tym bardziej znajduję Go 

ten Instytut, aby był dla wszystkich ludzi świata 
żywą pamiątką tego, co mój Syn Jednorodzony 
zechciał uczynić dla ich zbawienia, gdy przez 
trzydzieści trzy lata żył w świecie jako Człowiek-
-Wędrowiec”. Od tamtej pory ten Boski Artysta 
tworzył w Marii Celeste Dzieło, które miało się 
stać żywą pamiątką Jego Miłości do człowieka. 
Ten Boży Projekt zainaugurował swoją oficjalną 
obecność w Kościele w Niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego, 13 maja 1731 r. 

Będąc jeszcze nowicjuszką, usłyszałam od 
znajomego w rozmównicy pytanie, po co my 
jesteśmy w Kościele i czym właściwie różnimy 
się od innych zakonów? Pamiętam to pytanie do 
dziś, ponieważ skłoniło mnie ono do głębszej re-
fleksji na przyszłość nad miejscem naszego zakonu 
w wielkiej wspólnocie Kościoła. Co Bóg mówi 
dziś do człowieka przez naszą obecność? Chrystus 
w sposób nieskończenie kreatywny tworzy swoje 
Mistyczne Ciało. Świeccy, kapłani, konsekrowani, 
przeróżne charyzmaty, duchowości, aktywności, 

Być redemptoryst(k)ą
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w mojej siostrze. Im bardziej odkrywam w niej 
Jezusa, tym bardziej jest On obecny między nami. 
Jezus pragnie, abyśmy przypominały światu 
wszystkie dzieła, których dokonał dla zbawienia 
człowieka w ciągu całego swojego ziemskiego 
życia. Każda minuta życia Jezusa miała wartość 
odkupienia, każda była przeniknięta doskonałą, 
nieskończoną miłością Boga do człowieka. I my 
mamy być pamiątką tej doskonałej Miłości. Jak 
to się wyraża w rzeczywistości dnia codziennego?

Promieniowanie wspólnoty
Nasz Boski Założyciel pragnie, aby Jego obec-

ność między nami promieniowała łaskami na 
cały świat. Bierze z owoców naszego życia i roz-
dziela, jak tylko chce. Od Australii po naszych 
najbliższych i sąsiadów. Jesteśmy wspólnotą 
klauzurową na prawach klauzury papieskiej, 
a mimo to nasz znak klauzurowy różni się od 
tych, które znane są szerzej. Jest to barierka bez 
krat, która daje możliwość nieskrępowanego 
kontaktu z nami każdemu, kogo nasz Oblu-
bieniec przysyła do domu. Kto tu przychodzi, 
przychodzi do Domu Ojca i tu ma znaleźć Jego 
otwarte ramiona, tu ma spotkać oczy, które 
spojrzą z miłością, uszy które wysłuchają bez 
oceniania. Przez rozmowę z siostrą, czy spotkanie 
z całą wspólnotą, w zwyczajny ludzki sposób 
spotyka się z transcendentnym Bogiem. Miłość 

wybrała sobie to miejsce, ten dom, te siostry, by 
stąd się udzielać tak jak chce.

Patrząc na dzisiejszy świat dręczony cho-
robą słabych więzi i osamotnienia człowieka, 
nasz charyzmat jest niewątpliwie odpowiedzią 
Ojca zatroskanego o przyszłość dzieci. Kiedy 
człowiek daje sobie wmawiać, że drugi jest dla 
niego zagrożeniem, że wspólnota, zwłaszcza 
rodzinna, ogranicza rozwój, zniewala, wtedy 
popada w lęk, zamyka się w sobie, ucieka od 
odpowiedzialności, traci zdolność prawdziwych 
trwałych relacji międzyludzkich, a co za tym 
idzie, również z Bogiem. Dobrobyt i wysoka 
technologia wywołują w człowieku wrażenie, 
że nie potrzebuje on do życia ani drugiej oso-
by, ani Boga. Dlatego życie naszej wspólnoty 
często budzi pytania i niedowierzanie w tych, 
którzy na nas patrzą. W jaki sposób dwadzieścia 
kobiet może żyć razem w jednym domu i nie 
tylko przeżyć, ale być znakiem miłości? Chodzi 
o kierunek patrzenia, na Chrystusa, a na drugą 
siostrę ze względu na Niego. Z wiarą w to, że 
Chrystus może wszystko uczynić, jeśli zawie-
rzę mu całkowicie. Ze świadomością, że nie ma 
prawdziwej miłości bez cierpienia, prawdziwego 
życia bez bólu umierania. Ale, parafrazując św. 
Pawła, w tym wszystkim odnosimy prawdziwe 
zwycięstwo, a prawdziwym zwycięzcą nie jest ten, 
który zwycięża, ale ten, w którym zwycięża Bóg. 

Duchowość

Małgorzata Walczak
Wicelider Wspólnoty  

i SNE Sursum Corda

Żywe 
kamienie

Wszystkie biblijne obrazy Kościoła zawierają w sobie pewną żywotność: owczarnia 
(J 10, 1-10), rola (1 Kor 3, 9), budowla (1 Kor 3, 9), ciało (1 Kor 12, 27), świątynia (2 Kor 
6, 16), górne Jeruzalem (Ap 21, 1-2), matka (Ga 4, 26), oblubienica (Ap 22, 17). Ten dy-

namizm Kościoła, zaplanowany przez Boga, powinien odzwierciedlać się w życiu jego członków. 
Można więc mówić o Kościele jako o nośniku życia, o „magazynie” Bożej mocy, z której, w  całym 
jego bogactwie, mogą korzystać jego wyznawcy. 

Być redemptoryst(k)ą
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Główną kwestią, którą chciałabym poruszyć 
w tym artykule, jest dość często zadawane py-
tanie: Po co Kościół? Co może on wnieść w moje 
życie? Jeśli ja, jako brat, zakonnik, matka, ojciec, 
nauczyciel, pracownik, CHRZEŚCIJANIN będę 
mógł odpowiedzieć sobie na to pytanie, nie 
będzie dla mnie problemem mówienie o Kościele 
innym. Poniższe rozważania będą więc w dużej 
mierze po prostu podzieleniem się własnym do-
świadczeniem Boga w Kościele i Kościoła Boga, 
a oparte zostaną o – jak nazywa je Katechizm 
Kościoła Katolickiego (753-757) – symbole, które 
odsłaniają jego tajemnicę.

Moje pierwsze, świadome zetknięcie się z Ko-
ściołem miało miejsce jeszcze w gimnazjum. 
Rodzinny kościół parafialny stał się dla mnie 
domem i bezpieczną przystanią, w której mogłam 
się schronić niezależnie do okoliczności i wy-
darzeń życia. Pamiętam godziny „przegadane” 
(przemilczane) z Jezusem przed Najświętszym 
Sakramentem. Tym bowiem jest Kościół Chry-
stusa - domem, w którym można się z Nim 
spotkać i powiedzieć Mu o tym, co leży na sercu. 
Jest to miejsce spotkania, namiot Jego obecności, 
przestrzeń, w której można mieć pewność, że Bóg 
jest. A tam, gdzie przebywa Bóg jest bezpiecznie. 
Najlepiej tę rzeczywistość oddaje obraz Kościoła 
jako owczarni. Z pasterzem owcom nic nie grozi, 
On zaradzi zagrożeniom. 

Bóg buduje swój Kościół przez głoszone Słowo 
i sakramenty, w szczególności Ciało i Krew, które 
Chrystus zostawił w nim jako pokarm. Św. Jan 
Paweł II w encyklice «Ecclesia de Eucharistia», 
w punkcie 24. pisze o tym eucharystycznym od-
budowywaniu zerwanej jedności wewnątrzko-
ścielnej. W tym samym dokumencie, w kolejnym 
punkcie, papież przytacza słowa św. Alfonsa Marii 
Liguoriego: «Wśród różnych praktyk pobożnych 
adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po 
sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej 
pożyteczna dla nas”. To jest skarb Kościoła, to co 
może on dać swoim dzieciom; miejsce, w którym 
zachwycają się one swoim Bogiem. Porusza 
mnie to zaufanie Pana, który ustanowił Kościół 

zakon. Kościół uczy pokory, pokazuje, że nie 
mogę wszystkiego zrobić sam, powiedzieć ręce 
lub oku „nie potrzebuję cię” (por. 1 Kor 12, 21). 
Objawia on również z całą pewnością - jest jeden 
zbawca Ciała (por. Ef 5, 23).

Odpowiedź na postawione w artykule pyta-
nie: „Co może dać mi Kościół?” wiąże się również 
z pytaniem: „Co ja, jego członek, mogę dać bra-
ciom i siostrom?”. To bardziej antropocentryczne 
podjęcie tej kwestii. Każdy kamień Kościoła, jego 
żywa część, stanowi składową całej wspólno-
ty Ciała Chrystusa. Jeśli dobrze wywiązuję się 
z mojej pracy, moich obowiązków, jeśli z zaan-
gażowaniem realizuję moje powołanie, wszyscy 
mogą korzystać z owoców tego, co robię. Moje 
talenty, umiejętności, mój uśmiech, moje ręce, 
ja sam/a jestem darem Kościoła. Myślę, że takie 
postawienie sprawy jest lekarstwem na współ-
czesną konsumpcyjną mentalność. Kościół jest 
bogaty ludźmi ubogaconymi Chrystusem. Swoje 
bogactwo Pan umieścił w rzeczywistości Kościoła, 
czyniąc go samego w sobie darem, ale swoje 
skarby umieścił również w konkrecie ludzkiego 
życia, w swoich wiernych, we mnie i w tobie.

i powierzył się mu, nie zważając na jego słabości, 
braki i grzech. Sakramenty są w Kościele i dla 
Kościoła. Dzięki temu Bożemu uposażeniu na 
drogę życia, poszczególni wierni mogą wzrastać 
w budowli Kościoła, ale również w tworzeniu 
budowli własnego życia, zgodnie z wolą Boga. 
Siane w nim Słowo sprawia, że Boża rola daje 
plon dobra i miłości (por. Mt 13, 1-8; Ga 5, 22-23), 
a każdy może osiągnąć rozwój i spełnienie, od-
nalezienie swojego powołania i jego realizację.

Chrystus tak utożsamił się ze swoim Kościo-
łem, że św. Paweł nie ma oporu przed nazywa-
niem Kościoła Ciałem Jezusa. Jesteśmy członkami 
Boga, zaproszonymi do jedności z Nim. On - 
Głowa jest tym, który kieruje, zespala, prowadzi, 
ożywia. Bez Głowy pozostałe członki nie żyją - nie 
funkcjonują jak należy (czyli zgodnie ze swoim 
powołaniem). Kościół jest dla mnie zaprosze-
niem do bliskości z Jezusem, do współdziałania 
z Nim dla dobra innych jego członków. Mocno 
doświadczam tego w swojej wspólnocie. Każdy 
ma tu swoje miejsce i korzysta z dobra wypraco-
wanego przez brata lub siostrę. Podobnie zresztą 
funkcjonuje komórka Ciała Chrystusa, którą jest 

Kościół jest także matką, która wychowuje 
w Bożych prawach swoje dzieci. Jako dorastająca 
dziewczyna miałam właśnie takie przekonanie, 
a wiele zawdzięczam temu, czego dowiedzia-
łam się w Kościele i Jego cząstce, Szkole Nowej 
Ewangelizacji. Widzę jak moje myślenie i dzia-
łanie przenikane głoszoną w Kościele Ewangelią 
zmieniało się, jak to Boże myślenie stało się 
moim. Kościół to matka i nauczycielka, która 
formuje nowych uczniów dla swojego Mistrza. 
Mater Ecclesia wychowuje nowe pokolenia, 
kształtuje, pokazuje jak żyć w Bogu, jak „chodzić 
Jego drogami” (por. Ps 128, 1), daje im klucz do 
szczęścia i spokojnego serca.

Kościół jest przestrzenią, w której doświadcza 
się miłości Boga. Jest On oblubienicą Chrystusa, 
o którą Pan troszczy się z miłości. To doświadcze-
nie stało się również moim udziałem przez innych 
braci i siostry, którzy wiedzieli, jaką doniosłą 
misję przekazał Chrystus swojemu Kościoło-
wi. Mianowicie: misję głoszenia Jego Słowa, 
aby „wszystkie narody” mogły wejść w relację 
z Chrystusem i doświadczać Jego miłości. Osobie, 
która doświadczyła takiego spotkania i miłości 
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„Niech będzie 
pochwalony 

Jezus Chrystus, 

Duchowość Boży szaleniec

Boga objawionej w Jego Synu nie trzeba zbyt 
wiele wyjaśniać, nie musi czytać artykułów tego 
typu - ona po prostu poznała Boga.

Wreszcie Kościół, świątynia obecności Boga, 
jest odbiciem górnego Jeruzalem, a więc obrazem 
ostatecznego przeznaczenia człowieka. Przez stu-
lecia Ecclesia jest znakiem nadziei, że „życie nie 
kończy się, ale się zmienia” (por. Pierwsza Prefacja 
o Zmarłych). Nieustannie wskazując na Tego, 
który go powołał, zdaje się wołać: «Człowieku 
Twoje życie ma sens! Jesteś chciany, kochany 
przez Boga i powołany do bycia z Nim zawsze!”. 
To niesamowite błogosławieństwo Kościoła 
jest potrzebne człowiekowi, nieraz tak bardzo 
zagubionemu. Kościół wyraża wierność Boga 
wypełniającego każdą swoją obietnicę. Jego 
ostateczne zwycięstwo i zaproszenie Stwórcy 

do udziału w nim zdaje się mówić: «Bądźcie 
szczęśliwi ze Mną».

Tak wiele może dać Kościół człowiekowi: 
dom, rodzinę, troskę, zrozumienie, sens, dary 
duchowe, sakramenty, Dobrą Nowinę, bezcenne 
doświadczenie Boga i Jego miłości... Mało w nas 
natomiast jest świadomości, że Kościół trzeba 
odkrywać, że jest on rzeczywistością daną i za-
daną nam; że to Bóg tworzy swoją wspólnotę 
i kieruje nią wedle swojego upodobania.  Zrozu-
mienie tego, że pewne dary są nie dla mnie, ale 
są własnością Kościoła, uczy pokory, a przyjęcie 
prawdy o tym, że jako jego część mam w nich 
udział, wyzwala radość. Przytaczając psalm re-
sponsoryjny na Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, aż chce się zawołać: «Kościele 
święty, chwal swojego Pana!».

Galina Szejko

Historia życia o. Dariusza to nieodle-
głe czasy i dlatego pozostaje dla nas 
wszystkich bliska i zrozumiała, a jed-

nocześnie zadziwia swoją niezwykłością. Prosty, 
zwykły kapłan, który posługiwał zaledwie 6 lat. 
Cóż może być ciekawego i niezwykłego w jego 
życiu? Czytając albo słuchając o nim wspomnień 
oraz świadectw, którymi dzielą się różni ludzie, 
towarzyszy mi poczucie, że opowieść dotyczy 
jakiegoś mędrca albo człowieka, który przeżył 
długie, piękne życie.

Kapłańska posługa o. Dariusza rozpoczęła się 
w małej polskiej wsi, jednak zawsze marzył o mi-
sjach (np. w Rosji). Dlatego, kiedy zaproponowano 
mu wyjazd na Syberię, zobaczył w tym działanie 
Bożej Opatrzności. 21 października 1996 roku o. 
Dariusz przybył do Prokopiewska na Syberii, gdzie 
posługiwali już grekokatoliccy księża z Ukrainy oraz 
kapłan z Irlandii, o. Antony Branagan, z którym o. 
Dariusz współpracował przez 5 lat. W tej wspólno-
cie o. Dariusz rozpoczął swoją posługę w Kuzbasie. 
Równocześnie przyjeżdżał do Kemerowa i szukał 
wierzących katolików po całej kuzbaskiej ziemi. 
Interesował się historią pobytu na tych terenach 
Polaków, Niemców, Ukraińców, bo to przede 

wszystkim oni żyli tradycjami katolickimi na Sybe-
rii. Małymi krokami docierał do katolików, syste-
matycznie wyszukiwał w książkach telefonicznych 
polskie, niemieckie, litewskie nazwiska i dzwonił. 
Tym sposobem zebrała się malutka piętnasto-
osobowa wspólnota. W Młodzieżowym Domu 
Kultury ojcowie wynajęli małą salkę należącą do 
Centrum Kultury Niemieckiej. Tam odbywały się 
pierwsze Msze Święte. W takich warunkach odra-
dzał się Kościół Katolicki w Kuzbasie. Niedzielne 
Msze Święte były odprawiane w domu kultury, 
zaś w dni powszednie ojcowie zapraszali nas do 
siebie, do mieszkania, które wynajmowali. 

W lutym 1997 r. przez Syberię peregrynowała 
figura Matki Bożej Fatimskiej. Było to wielkie 
wydarzenie dla tamtejszych parafii. Matka Boża 
Fatimska, jak prawdziwa Matka, zebrała dzieci 
pod swoim płaszczem w małej sali domu kultury. 
Dopiero po jakimś czasie w pełni dostrzegliśmy 
wzruszające relacje między o. Dariuszem i Matką 
Bożą, jego szczególne nabożeństwo do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, która prowadziła go przez 
życie. Nic dziwnego więc, że zaproponował, aby 
parafia w Kemerowie była poświęcona Niepoka-
lanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

który żyje i cię kocha!”
CZĘŚĆ I
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W maju 1997 roku trzy parafianki  
(Galina Szejko, Lilia Dziuba i Natalia Ko-
valenko) pojechały z o. Dariuszem do 
Polski, na Kongres Eucharystyczny, który 
odbywał się we Wrocławiu. Cała podróż, 
od początku do końca, była przepełniona 
modlitwą, i prawdziwymi cudami, dowo-
dami Bożej miłości, wielkim zaufaniem 
o. Dariusza do Boga. Pielgrzymka była 
wypełniona spotkaniami z ciekawymi 
ludźmi, którzy swoim życiem dawali 
świadectwo o miłości Boga. Poprzez te 
spotkania jeszcze bardziej poznawaliśmy 
o. Dariusza: jego troskliwą i wzruszającą 
relację do osób niepełnosprawnych, pełen 
szacunku stosunek do starości, otwar-
tość na drugiego człowieka, zaufanie 
Duchowi Świętemu, który rzeczywiście 
prowadził go przez wszystkie życiowe 
doświadczenia. Ciągle odczuwaliśmy 
odpowiedź Boga na modlitwy o. Da-
riusza. Na przykład wówczas, gdy nagle 
okazało się, że zaproszenia na Kongres 
nie są poświadczone pieczęciami, a nas 
mimo to przepuszczają przez granicę. 
Albo, że jako pielgrzymi z Kemero-
wa mogliśmy uczestniczyć prawie 
we wszystkich spotkaniach ze św. 
Janem Pawłem II. Na niektóre 
z tych spotkań potrzebne były 
wejściówki, my ich nie mieli-
śmy. Nagle okazało się, że je 
mamy! Dla o. Dariusza kluczem 
do wszystkich trudnych sytu-
acji była modlitwa, modlitwa 
i raz jeszcze modlitwa. Mówił: 
„Jeśli to jest dzieło Boga, to 
znaczy, że wszystko będzie 
w porządku! A ja wiem, że 
to jest dzieło Boga, bo dia-
beł przeszkadza, ale mu się 
nie uda!”. Czy to była magia, 
szamaństwo? Nie! Po prostu 
Pan odpowiadał na niekoń-

czące się modlitwy naszego ojca, na jego wielkie 
zaufanie. 

Od lipca 1997 roku Msze Święte odbywały 
się w Domu Kultury Górników. Właśnie tam 
o. Dariusz pobłogosławił pierwszy w historii 
kemerowskiej parafii ślub - Romana i Jany Żych. 
Od pierwszego dnia posługi na Syberii ojciec 
miał wielkie plany. Był całkowicie posłuszny 
Duchowi Świętemu, On był jego wewnętrznym 
nauczycielem i kierownikiem, źródłem jego mą-
drości. Prowadzony przez Bożego Ducha w 1998 

r. przyjechał do Jurgi, zebrał 
parafian i zaczął re-

alizować swoje 
marzenie. 

Pierwsze 
Msze 

Święte odprawiał tutaj w domu Anny Wolf 
i Marii Bykowej, a następnie w kinie „Promień”. 
Potem zakupiono dom, w którym o. Dariusz, 
z pomocą parafian, zrobił przytulną, małą kaplicę.

W kwietniu 1999 roku w miastach Syberii 
odbywała się peregrynacja relikwii św. Teresy. 
W dużych miastach planowano wystawienie 
sarkofagu z relikwiami świętej, a w mniejszych 
– tylko krzyża z relikwiami. Do Kemerowa oraz 
Jurgi miał dotrzeć tylko krzyż. O. Dariusz wie-
rzył, że modląc się, człowiek może osiągnąć to, 
co niemożliwe. Krzyż trzeba było odebrać na 
trasie i zawieźć do Kemerowa, więc o. Dariusz 
i niektórzy parafianie wyjechali na spotkanie 
relikwii świętej. Przez całą drogę modlili się, 
a on, pokazując na niebo, prosił: „Hej, Tereso 
w niebie!!! Słyszysz mnie? Kochają Cię nie tylko 
w Nowosybirsku i Tomsku, wszyscy Cię kocha-
my. Zrób tak, aby sarkofagu, twojej świętości, 
mogli dotknąć i moi parafianie”.

To wielkie zaufanie i modlitwa zmieniły plany 
organizatorów pielgrzymki relikwii św. Tere-
sy i sarkofag z relikwiami pojechał do Jurgi! 

Wokół sarkofagu zebrała się niewielka liczba 
osób. Wspólnota była mała, tak jak małe były 
i drzwi w domu, do których sarkofag się nie 
zmieścił i dlatego pozostał na zewnątrz, 
gdzie odbyła się modlitwa. W swojej ho-
milii o. Dariusz z wielką goryczą wypowie-
dział takie słowa: „Pamiętamy Betlejem, 
gdzie ludzie również nie wiedzieli, że 
urodził się Chrystus. Spokojnie praco-
wali, załatwiali jakieś swoje sprawy, 
a obok było takie bogactwo. Teraz 
i tu, w Jurdze, ludzie przechodzą obok 
i nie wiedzą, jaki skarb nas odwiedził 
- relikwie Świętej Teresy...”. I tutaj 
padło głębokie zdanie: „Aby siać, 
trzeba świecić”. A przecież to było 
motto jego życia; ojciec rzeczywiście 
zawsze promieniował, aby móc siać. 
Wszystko jest możliwe dla człowieka, 
który tak umiłował Boga…
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Z Anną i Tymoteuszem Aleksandrowiczami  
oraz ich dziećmi: Idą, Łucją, Jankiem i Hanią  

rozmawiają bracia Dominik Strychacz i Michał Zieliński.

Br. Dominik Strychacz: Na początku powiedz-
cie nam coś o sobie.

Tymoteusz Aleksandrowicz: Jestem przed-
siębiorcą. Od wielu lat zajmuję się doradztwem 
gospodarczym, szczególnie w zakresie pozyski-
wania zewnętrznego finansowania dla klientów. 
Obecnie prowadzę drukarnię tekstylną. Robimy 
m. in. koszulki z nadrukami. Własna działalność, 
oprócz dużej odpowiedzialności, daje jednak 
pewną elastyczność, która pomaga w dobrej 
organizacji życia rodzinnego. Przez wiele lat żona 
była ważnym wsparciem, także merytorycz-
nym w naszych aktywnościach zawodowych.  
Z wykształcenia obydwoje jesteśmy po naukach 
politycznych. Poznaliśmy się na studiach.

D.S.: Właśnie chciałem Was zapytać, jak 
się poznaliście?

Anna Aleksandrowicz:  Poznaliśmy się rzu-
tem na taśmę. Tymek doszedł na nasz rocznik, 
widzieliśmy się może parę razy na wykładach, 
ale na początku nic nie zaskoczyło. Dopiero pod 
koniec studiów spotkaliśmy się przypadkiem pod 

dziekanatem, a potem musiał pojechać ze mną 
na obóz survivalowo-żeglarski, żeby wykazać, 
że jest mężczyzną (śmiech). 

D.S.: Możecie opisać nam swoje doświadcze-
nie Kościoła, wspólnoty wyniesione z domu?

T.A.: Moja mama zawsze była osobą wierzącą, 
nie jakąś surową i wymagającą tego od innych, 
ale w pewien sposób zanurzoną w Bogu. Mój 
tata jest dla mnie świadectwem, ponieważ wiele 
lat modlitwy sprawiło, że się nawrócił. Z domu 
wyniosłem zdrową moralność, ale też zaufanie do 
Boga, ufność, że zatroszczy się o nasze potrzeby. 

A.A.: Wiara w moim domu była tradycyjna: 
Kościół w niedzielę, wieczorem pacierz, modlitwa 
przed posiłkiem. Mój etap kształtowania wiary 
bardziej pamiętam z treningów. Trenowałam 
w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, której du-
chowość i formacja nie czerpały ze wschodnich re-
ligii i filozofii, lecz były oparte na wierze katolickiej. 
Regularnie uczestniczyliśmy we Mszach Świętych, 
rekolekcjach oraz rozważaniach tematycznych. Na 
letnie obozy wyjeżdżał z nami ksiądz. 

Rodzina Rodziny

D.S.: Jak wyglądała wasza formacja przed ślu-
bem?

T.A.: W momencie kiedy się pobieraliśmy, nie 
byliśmy ludźmi głębokiej wiary, ale chcieliśmy 
decyzję o ślubie podjąć razem z Panem Bogiem. 
Nasze małżeństwo chcieliśmy budować na “czymś 
dobrym”. Zachowywaliśmy też wobec siebie 
tradycyjne wartości. Staraliśmy się wspólnie 
chodzić do kościoła, ale oboje byliśmy dość daleko 
od Boga i przez lata żyliśmy tzw. światowym 
życiem. Po kilku latach małżeństwa, gdy już po-
jawiło się pierwsze dziecko, przeżywaliśmy duże 
problemy zdrowotne, ale też osobowościowe, 
problemy związane z naszymi relacjami mał-
żeńskimi. W pewnym momencie okazało się też, 
że nie możemy mieć drugiego dziecka. Lekarze 
stwierdzili bezpłodność. Proponowali nam in vitro, 
ale odrzuciliśmy to i zaczęliśmy się modlić, m.in. 
na różańcu. Pewnego razu moja żona, która jest 
osobą bardzo racjonalną i twardo stąpającą po zie-
mi, zadzwoniła do mnie i powiedziała: „Jesteśmy 
uzdrowieni!”. Powiedziała mi, że wieść o naszym 
uzdrowieniu wybrzmiała podczas modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem, z ust księdza, który 
nic nie wiedział o naszym problemie. Miesiąc 
później była w stanie błogosławionym. Wszyscy 
wiedzieli, że nie możemy mieć dzieci - teraz mamy 
czwórkę. Kiedy żyliśmy bez Boga, nie dojrzewa-
liśmy w małżeństwie. Oddalaliśmy się od siebie. 
Przeżywaliśmy dużo trudów, które nas przytłaczały 
i brakowało nam sił, by z nimi się konfrontować. 
Pomimo tego, że finansowo trzymaliśmy się bar-
dzo dobrze – tak, że trzy razy w roku jeździliśmy 
na wakacje – odczuwaliśmy w sercach ogromną 
pustkę, nie mieliśmy poczucia radości z życia, mał-
żeństwa, posiadania rodziny. Wtedy zaczęliśmy 
powoli wracać do Boga. Dzięki Niemu trafiliśmy 
do wspólnoty i na redemptorystów. Spotkałem 
ojca, u którego odbyłem spowiedź z całego życia. 
Do tej spowiedzi zachęcił mnie prostym uśmie-
chem, gdy szedł do konfesjonału. Takim małym 
gestem dodał mi odwagi. Potem już poszło. Pan 
Bóg wziął nas w swoje ręce i przedstawił piękny 
plan, który miał dla nas.

A.A.: Z powodu tego, że nie mogłam zajść 
w ciążę, byłam bliska depresji. Płakałam, kiedy 
widziałam dzieci. Kiedy pojechaliśmy do Por-
tugalii, odwiedziliśmy też Fatimę. Zrozpaczona 
modliłam się przed Matką Bożą: „Maryjo, ja się 
nawrócę, tylko pozwól nam mieć dzieci.” (dziś 
wiem jaka ta modlitwa była infantylna i w pew-
nym sensie niemądra). Pamiętam momenty, gdy 
wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy, po tym jak 
Tymek był już po spowiedzi. Kiedy widziałam, 
jak szedł do komunii, Jezus wlał w moje serce 
ogromną tęsknotę do Niego i żal, że ja nie mogę 
jeszcze Go przyjąć. Piękne było to, że nasze na-
wrócenie dokonało się w jednym czasie i nie 
było sztuczne, ale serce każdego z nas zostało 
poruszone tak, że przeszliśmy to indywidualnie, 
ale także razem, jako małżeństwo. Wiadomo, że 
proces nawrócenia trwa długo, ale nie wyobra-
żamy sobie, że mielibyśmy tego nie przeżyć albo 
miałoby to przeżyć tylko jedno z nas. 

T.A.: Bardzo się kochamy i jesteśmy sobie 
oddani. Życie z Bogiem pomaga nam pozbyć 
się egoizmu. Jest to wielkie błogosławieństwo, 
by podjąć sakrament małżeństwa na poważnie, 
abyśmy byli Jego odbiciem, aby całe nasze życie 
budować na Nim bezpośrednio i wprost. 

D.S.: Pierwszą wspólnotą Kościoła jesteście 
Wy, wasza rodzina. Jak ta rodzina jest zakorze-
niona w całym Kościele?

T.A.: Przede wszystkim przez wspólnotę SNE 
Sursum Corda, do której należymy - przez służ-
bę tej wspólnocie, świadectwo, a także przez 
obecność w „grupce dzielenia”. Jest to nasz bez-
pośredni udział w życiu Kościoła. 

A.A.: Przychodzimy z dziećmi do kościoła. 
Mając czwórkę dzieci, wzbudzamy duże zainte-
resowanie gdziekolwiek się pojawimy. Ostatnio 
zauważyłam, że to też jest nasze świadectwo, 
a także wkład w budowanie Kościoła i jego 
obrazu. Staramy się chodzić razem na Msze 
Święte, choć nie jest to łatwe. Bardzo trudno 
pomodlić się w skupieniu, gdy trzeba zająć się 
czwórką dzieci, także niektórym ludziom prze-

Ofiara z siebie
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szkadza to, że dzieciaki nie zawsze są cicho, my 
też wtedy się tym przejmujemy, ale czujemy, 
że jest to nasz obowiązek. W pewnym sensie 
jest to nasze ewangeliczne ubóstwo. Chcemy 
już od dzieciństwa wszczepiać im pragnienie 
modlitwy, zwłaszcza, że dzieci są bardzo otwarte 
na Słowo Boże.

T.A.: Janek na przykład bardzo często domaga 
się, by przeczytać mu fragment Pisma Świętego 
i bardzo interesuje się postaciami biblijnymi. 
Staramy się razem z dziećmi żyć modlitwą, ale 
także ukazywać im troskę i miłość Boga. Nasza 
córka Ida niedawno zmieniała szkołę i ciężko to 
przeżywała. Bała się tak dużej zmiany. Modlili-

śmy się razem w tej intencji. W drodze do szkoły 
odmawialiśmy dziesiątkę różańca, co z resztą jest 
naszym zwyczajem. Zmiana szkoły przebiegła 
bardzo pozytywnie: Ida szybko odnalazła się 
w nowym środowisku, jest nawet przewod-
niczącą klasy. Staramy się uczyć nasze dzieci 
postawy dziękczynienia. Modlimy się w taki 
sposób każdego dnia. Zostawiamy też dzieciom 
możliwość posiadania wątpliwości i zadawania 
pytań. Cieszymy się, że wypowiadają swoje 
niepewności i troski i staramy się przechodzić 
przez to razem.

A.A.: Zawsze błogosławimy siebie nawza-
jem. Bez względu na to, jaka jest sytuacja, to 

błogosławieństwo zawsze nam towarzyszy, jest 
wypowiadane na głos. Janek kiedyś, gdy wycho-
dził do przedszkola zawołał z klatki schodowej: 
„Mamo, Bóg Cię błogosławi, będę się za Ciebie 
modlił cały dzień.” 

T.A.: Mamy przy tym świadomość, że to 
błogosławieństwo nie wiąże się z tym, że teraz 
wszystko mi się będzie układało tak, jak ja sobie 
wymyśliłem, ale że Bóg będzie kierował moim 
życiem w sposób , o którym wie, że jest dobry.

D.S.: A co wy czerpiecie z uczestnictwa w ży-
ciu Kościoła?

A.A.: Mam takie doświadczenie, że kiedy 
jestem z dala od wspólnoty to padam. Co innego 
daje mi rozważanie Pisma, co innego osobi-
sta modlitwa, a co innego wspólnota, która 
mnie niesie. Wspólnota jest złożona z naszych 
znajomych i przyjaciół, z którymi dzielimy na-
sze radości, problemy i troski. Daje nam także 
formację i podstawy do tego, byśmy umieli 
formować nasze dzieci. Także sama wspólnota 
pomaga naszym dzieciom, ponieważ spotykają 
tam rówieśników, którzy również są wychowy-
wani w duchu katolickim. Dzieciaki bardzo lubią 
przychodzić na spotkania, szczególnie kiedy jest 
Agape. Cieszą się, że jest fajna zabawa, coś do 
jedzenia. Jest to dla nas duże wsparcie, bo dzieci 
widzą, że jest wiele rodzin, które funkcjonują 
w taki sposób jak my.

T.A.: Wspólnota jest dla nas żywym Kościo-
łem. Towarzyszymy sobie w życiu jako chrześci-
janie. To nie tylko instytucja, w której spotykamy 
się co tydzień, uśmiechając się do siebie, ale jest 
to „brudzenie się swoim życiem” – towarzyszenie 
sobie w życiu i wzajemne wsparcie. Wspólnota 
uczy też pokory i przekonania, że nie jesteśmy 
pępkiem świata.

A.A.: O „grupach dzielenia”, w których uczest-
niczymy już czwarty rok, nie można powiedzieć, 
że są zawsze łatwe i przyjemne, jednak dają 
wzrost. Pozwalają w sposób regularny (spotkania 
odbywają się co dwa lub trzy tygodnie) dzielić 

się świadectwem swojego życia, a co za tym 
idzie, nieustannie odnosić swoje życie do Boga.

T.A.: W naszej wspólnocie, która jest cha-
ryzmatyczna i tak się formuje, centrum stano-
wi Eucharystia i sakramenty. Jeśli to możliwe, 
staramy się być na Mszy Świętej także w dni 
powszednie. Bardzo cieszy mnie fakt, że podczas 
Mszy Świętej na naszych spotkaniach prawie 
wszyscy idą do komunii. To znak, że na co dzień 
żyją z Jezusem i są Jemu oddani.

Br. Michał Zieliński: Jak wygląda Wasza mo-
dlitwa?

T.A.: Modlimy się słowami, które mamy 
w sercach. Podziękowanie za dzień, uwielbienie 
oraz prośba. Bardzo kochamy modlitwę różań-
cową. Jesteśmy z resztą w róży różańcowej, 
a dzisiaj razem z córką różaniec odmawialiśmy 
przy pieczeniu ciasta. 

A.A.: Mamy też wielkie nabożeństwo do 
Serca Jezusowego. Ogólnie, nasza modlitwa jest 
bardzo prosta i zwyczajna.

D.S. Co doradzilibyście innym młodym mał-
żeństwom?

T.A.: Zaufać Bogu, oddać Mu swoje małżeń-
stwo i to przyniesie owoce. 

A.A.: Wspólnie się modlić, nie uciekać od 
wspólnej modlitwy. 

T.A.: Ciężko się pokłócić, jeśli razem się modli-
cie. No nawet tak po ludzku, zwyczajnie wstyd 
zaraz po skończonej modlitwie się kłócić. Mo-
dlitwa bardzo umacnia.

A.A.: Trzeba też mieć świadomość, że rodzina 
to również składanie ofiary z siebie, ze swoje-
go czasu, ze swoich ambicji, zainteresowań, 
często też, przez długi czas z pracy zawodowej. 
Czasami kobiety próbują robić wszystko – jed-
nocześnie pracować, być w domu i zajmować 
się dziećmi. Często jest to trudne lub wręcz 
niemożliwe. Trzeba zrozumieć, że w tym mo-
mencie swojego życia, jesteś przede wszyst-
kim powołana, by troszczyć się o codzienność,  
o dzieci i dom.  Trzeba umieć się tym cieszyć.
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KOŚCIÓŁ 
moja droga

Magdalena Idkowiak 
Drużynowa w ZHR

KOŚCIÓŁ 
moja droga

Młodzi młodym

Każdy chyba zna to uczucie długiego 
zmierzania do postawionego sobie 
celu… Wędrówki, podróże i wy-

cieczki towarzyszą nam każdego dnia. Czasem 
są dalekie, ale występują też krótsze i mniej 
zaplanowane, lecz tych często po prostu nie 
zauważamy. Dzieje się tak, ponieważ stały się 
już dla nas swego rodzaju rutyną - droga do 
szkoły, pracy, sklepu, biblioteki, na uczelnię, 
basen, kort tenisowy, ale także do Kościoła… 
Dlaczego Kościoła pisanego wielką literą? To 
proste! Kościół to nie tylko budynek, to przede 
wszystkim WSPÓLNOTA ludzi łącząca wszystkie 
pokolenia. O tak! Z pełnym przekonaniem wie-
rzę w to, że każdy jest w stanie znaleźć tu dla 
siebie miejsce. Szczególnie, jeśli chodzi o ludzi 
młodych. Jednak ta droga nie należy do łatwych, 
nie każdy się jej podejmuje, nie jest pasmem 
samych tylko sukcesów. To wędrówka, która 
trwa całe życie, która nas odmienia i którą (daj 
Boże) podejmujemy dobrowolnie, chcąc zbliżyć 
się do Chrystusa i Go naśladować. 

Mam na imię Magda. Na co dzień jestem in-
struktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
a także animatorką Ruchu Światło-Życie, silnie 
związaną z parafią św. Klemensa w Głogowie, 
gdzie również działa moja drużyna. Tą wyboistą 
oraz pełną przygód drogą z Kościołem podążam 
już 19 lat i nie żałuję ani dnia. Odkąd pamię-
tam, dzięki moim rodzicom (którym z całego 
serca dziękuję), byłam blisko „mojej” parafii, 
do której terytorialnie nigdy nie przynależałam. 

To właśnie oni przyprowadzili 
mnie na pierwszą próbę scholi 
dziecięcej „Klemensiątka” na 
początku  szkoły podstawo-
wej. Ta przygoda trwała 
dość krótko, niemniej 
jednak jestem za nią bar-
dzo wdzięczna. Kilka lat 
później, na jednej z Mszy 
Świętych dostrzegłam 
dziwnie wyglądające 
dziewczynki w szarych 
mundurach. Urzekły 
mnie już od początku 
swoją otwartością i chę-
cią niesienia pomocy innym. 
Na myśli mam I Głogowską 
Drużynę Harcerek „Agat” im. 
Heleny Kmieć. Dzisiaj jestem jej 
drużynową i na co dzień staram 
się być jak najlepszym przykła-
dem dla moich harcerek, być 
dla nich, kiedy tego potrze-
bują i wtedy, gdy myślą, że 
mnie nie potrzebują. Od kilku 
lat formuję się także w Oa-
zie i mam wielką nadzieję, 
że pewien etap formacji 
zostanie kiedyś zwień-
czony wymarzonymi 
rekolekcjami w Łomnicy 
Zdroju. Od września staram 

Młodzi młodym

się również poznać bli-
żej redemptorystowskie 
Duszpasterstwo Akade-
mickie „REDEMPTOR” 
działające we Wrocła-
wiu. Każda z tych dróg 
jest inna, na każdej spoty-
kają mnie inne wyzwania 
i sytuacje oraz inni ludzie, 

jednak wszystkie te drogi 
spotykają się w jednym 

punkcie, jakim jest sam Bóg. 
Chociaż angażuję się 

w wiele spraw, to jednak gdy-
by nie Kościół, moje życie nie 

wyglądałoby tak, jak obecnie. 
Kiedy to Bóg jest na pierwszym 
miejscu, na wszystko znajduję 
czas. Pośród codziennych obo-
wiązków dostrzegam wielką po-
trzebę indywidualnego rozwoju 
relacji z Panem Bogiem. Widzę 
także to, ile jeszcze przede mną 
do odkrycia. Moja droga nie 
była nieskalana. Ba! Do tej 
pory nie jest, ale mam na-
dzieję i szczerze w to wie-
rzę, że kiedyś będzie. Nie 
wiem, co byłoby ze mną 
teraz, gdyby Pan Bóg 
nie postawił na mojej 
drodze tak mądrych 

ludzi, którzy są 
jego obrazem. Moi 
rodzice, kapłani, 
przy których po-
znałam, czym jest 
prawdziwa i szczera 
spowiedź, a także 
inne sakramenty; przyjaciele, drużyna, Oaza. 
To tylko kropla w morzu i nie sposób ująć tutaj 
wszystkich. Mimo porażek i upadków na mojej 
drodze, nadal szukam i odnajduję swoje powo-
łanie w Kościele, ufając w Miłość i Miłosierdzie 
Najwyższego. Czerpię też z moich autorytetów. 
Jednym z najsilniejszych jest patronka mojej 
drużyny- Helena Kmieć. Dzięki świadectwu jej 
życia wiem, że świętość możliwa jest dla każdego 
z nas - również dla młodych. Świętość jest na 
wyciągnięcie ręki i będę robić wszystko, aby tę 
świętość kiedyś osiągnąć. Dla mnie Helenka 
już jest świętą, mimo że od jej śmierci minęły 
niecałe dwa lata. Dzięki niej bardzo poważnie 
myślę o wyjeździe na misje jako osoba świecka. 

W Kościele jest bardzo wiele możliwości roz-
woju. Kościół jest po to abyśmy my - młodzi, 
często zagubieni i przytłoczeni codziennością, 
mogli w nim wzrastać. A my jesteśmy po to, 
aby Kościół był piękniejszy, pełen życia i radości. 
Każdego, kto jeszcze nie czuje, że Kościół jest jego 
drogą, serdecznie zachęcam do podjęcia trudu 
zaangażowania. Starajmy się uśmiechem ubo-
gacać naszą rzeczywistość i świadczyć o Jezusie 
na tyle, na ile potrafimy. 

„Szczęśliwi, któ-
rych droga nie-
skalana, którzy 
postępują według 
Prawa Pańskiego. 
Szczęśliwi, którzy 
zachowują Jego 
upomnienia, ca-
łym sercem Go 
szukają, którzy 
nie czynią niepra-
wości, lecz kroczą 
Jego drogami.” 

/Ps 119, 1-3/
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Dominik Gawryał 
Członek RSPM-u

Droga 
świętości

Sakrament – jest to 
widzialny znak nie-
widzialnej łaski Bożej. 

Przyjmowanie sakramentów 
świętych jest wpisane w życie 
i ziemską drogę każdego katolika. 
Duch Święty napełnia swoją ła-
ską szczególnie podczas bierzmo-
wania. Przyjęcie tego sakramentu 
ma ścisły związek z dojrzałością 
chrześcijańską. W przygotowa-
nie do tak ważnego wydarzenia 
w naszym życiu wpisana jest for-
macja w wybranej grupie apo-
stolskiej. Ja, po zachęcie kuzynki, 
wybrałem Redemptorystowskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Misji 
(RSPM). 

Na początku nie byłem do 
końca przekonany co do wybo-
ru, ponieważ z tyłu głowy mia-
łem myśl, że w pewnym stopniu 
był on obowiązkowy. Z czasem 
jednak moje myślenie całkowi-
cie się zmieniło. Każde spotka-
nie pozwalało bardziej poznać 
się nawzajem i porozmawiać. 
Pozytywnie wpłynęło to na at-
mosferę i odnalezienie się przy 
nowych ludziach i tematyce oraz 
sprzyjało nawiązywaniu relacji. 

Co ważne, na każdym spotkaniu 
grupy dowiadywałem się czegoś 
ciekawego, budującego, a także 
rozwijającego. Dzięki tym spo-
tkaniom mogłem uświadomić 
sobie, na jakim etapie rozwoju 
jestem obecnie. W dużym stopniu 
pomogły mi one umocnić wiarę 
i kształtować własne sumienie. 
Z czasem moje piątkowe wie-
czory stały się zarezerwowane 
dla RSPM-u. 

Po sakramencie bierzmowania 
podjąłem jasną decyzję o pozo-
staniu w RSPM-ie.  Już czwarty 
rok biorę udział w spotkaniach 
tej grupy. Kształtowanie wiary 
jest bardzo ważne w życiu każ-
dego z nas. To od nas zależy, czy 
chcemy robić coś w kierunku 
pogłębiania wiary, czy zostawić 
ją i czekać... Tylko na co? Cieszę 
się, że trafiłem do tej wspólnoty, 
ponieważ pomogło mi to w roz-
woju nie tylko duchowym, ale 
i psychicznym. Dzięki temu je-
stem również przekonany, że czas 
poświęcony dla Boga nigdy nie 
będzie czasem zmarnowanym. 

Nasza działalność kładzie  duży 
nacisk na  kształtowanie w nas 

świadomości misyjnej natury Ko-
ścioła. Misje najczęściej kojarzą 
się z pracą misjonarzy za granicą, 
budową kościołów w różnych 
krajach czy głoszeniem Dobrej 
Nowiny tam, gdzie ona jeszcze 
nie dotarła. To dobre skojarzenia, 
jednak warto zwrócić uwagę na 
to, iż każdy z nas rodzi się z mi-
sją i powołaniem. Każda decy-
zja w naszym życiu jest również 
misją. Każdego dnia wybieramy 
między dobrem a złem, walczymy 
z własną słabością, trudnościami 
i z pokusami. Bycie „Przyjacielem 
Misji” dotyczy również takiej co-
dzienności. Rozmowa i wspól-
ne rozważanie różnego rodzaju 
problemów ludzkich to pomoc 
bliźniemu w spełnianiu misji da-
nej nam podczas chrztu świętego 
– dawaniu świadectwa swoim 
życiem o Jezusie Chrystusie i Jego 
Miłości do każdego człowieka. 
Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń, które organizuje RSPM, jest 
Misyjny Jarmark z Aniołami. Ten 
jarmark to pomoc misjom – za-
równo materialna, jak i duchowa. 
Jako członkowie grupy spotykamy 
się co tydzień po to, by tworzyć, 
malować i sklejać ozdoby świą-
teczne. Jest to konkretna nauka, 
z której można wywnioskować, 
że misjom można pomagać nie 
tylko będąc za granicą, lecz rów-
nież z każdego miejsca, w jakim 
jesteśmy. Na piękno jarmarko-
wego dzieła ogromny wpływ ma 
pomoc ludzi spoza RSPMu. Dzięki 
nim dochody z tego wydarzenia 
odgrywają jeszcze większą rolę 
w materialnym wsparciu misji. 
Należy wspomnieć też o wszyst-

kich, którzy pomagają modlitwą. 
To wszystko składa się na piękne 
dzieło misyjne, które w bardzo 
konkretny sposób każdego roku 
przynosi plony za granicą, w kra-
jach potrzebujących głoszenia 
i poznania Ewangelii. 

RSPM odgrywa dużą rolę 
w kształtowaniu mojej osoby. Za-
wdzięczam tej grupie bardzo wie-
le. Poznałem sporo ludzi, z którymi 
tworzymy wspólnotę. Prawdziwie 
wolnym człowiekiem jest ten, któ-
ry potrafi postawić sobie granice 
i być wierny swoim ideałom. Nie 
pozostawia on niczego obojętnie, 
nie czeka. Dążenie do świętości 
to każda decyzja, w której wy-
bieramy dobro. Warto pomagać 
innym i samemu sobie w realizacji 
życiowej misji. RSPM dopomaga 
mi w wierności swoim ideałom, 
wybieraniu dobra, a także w mi-
łowaniu bliźniego. Idąc życiową 
drogą, sami podejmujemy decyzję, 
kiedy skręcimy i jaką trasę wybie-
rzemy. To my decydujemy o tym, 
jaką rolę odgrywa w niej wiara 
i Kościół. Ja wybrałem RSPM i nie 
żałuję tego. Nie żałuję również 
żadnej chwili poświęconej Bogu. 
Grupa formacyjna pomogła mi we 
własnym rozwoju i odnalezieniu 
odpowiedniego poglądu na świat. 
Każdego dnia uczę się jak poma-
gać, miłować, przebaczać i prze-
praszać. Czas przygotowania do 
bierzmowania bardzo wiele mnie 
nauczył, a ta nauka pozostanie na 
całe życie. Wybrać Drogę Krzyżo-
wą jako swoją życiową drogę – to 
daje największą nadzieję na życie 
wieczne. Lepiej więc nie czekać 
i już od dziś szukać jej szlaku.

do 
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„Najlepsze 
święta”

Centrum Duszpasterstwa Powołań

Drodzy czytelnicy, coraz bliżej święta, czas na który każdy z nas czeka, który zawsze staramy 
się przeżyć w gronie najbliższych, pośród rodziny… Może nie raz zastanawialiście się jak 
wyglądają święta dla zakonnika, jak przeżywa je kapłan, czy brat zakonny? Postano-

wiliśmy zapytać kilku współbraci, z różnych pokoleń, jakie były ich najwspanialsze, najciekawsze 
święta, na przestrzeni lat, które do tej pory przeżyli w Zgromadzeniu…

O. Mieczysław Witalis 
CSsR (Szczecin)

Moje najpiękniejsze święta w Zgromadzeniu? 
- takie postawiono mi pytanie, a jest w czym 
wybierać – właśnie upłynęło 71 lat przeży-
tych w habicie Redemptorysty (w tym 70 lat 
od pierwszych ślubów 
zakonnych…) Z drugiej 
strony – nie ma wybo-
ru… We wspomnieniach 
najbardziej utrwaliły mi 
się te pierwsze w Zgro-
madzeniu – pierwsze 
od zostawienia domu 
rodzinnego, czyli święta 
w nowicjacie… Łomnica 
Zdrój – mała miejscowość 
między Starym Sączem 
a Muszyną, k/ Piwnicznej, 
rok 1947. Miałem wtedy 
szesnaście lat, to było 
dwa lata po zakończe-
niu II Wojny Światowej. 
Nie mają one konkuren-
cji, może przez kontrast i zaskoczenie. Z jednej 
strony lęk, że będzie smętnie, a okazało się, że 

było tak cudownie, i to mimo bardzo trudnych 
powojennych warunków.

W rodzinnym domu przygotowania do świąt 
trwały od początku Adwentu, przynajmniej 
gdy idzie o elementy do dekoracji choinki, tzw. 
„cacka na drzewko”; długie wieczory, a rano… 
daleko na roraty. Łomnica natomiast, w tamtych 
czasach wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Nie  

było oświetlonych jak 
w mieście chodników 
przy asfaltowej szosie 
z autobusami, wzdłuż 
uregulowanej górskiej 
rzeki.  Łomniczanka, 
płynąca przez wieś – 
zupełnie nie okiełzna-
na, przy każdej powodzi 
gdzie indziej zostawiała 
w krzakach piach i żwir, 
co stanowiło w danym 
roku drogę. W klaszto-
rze nie było wtedy prądu 
i nie było wody, wodę 
nosiliśmy po śniegu 
i lodzie z rzeki, w dużych 

konwach, po stromych schodach. W pokojach 
lepione piecyki, opalane drewnem. Żeby było 
taniej kupowaliśmy drewno „na pniu” – w lesie. 

Bywało tak, że rano szliśmy z góralami w las, oni 
podcinali nam drzewo, myśmy obrąbywali, a po 
południu, po powrocie do klasztoru – zakonne 
ćwiczenia. Wszystko wtedy robiło się w habitach 
(z tkaniny „parcianej” i wyblakłej).

Święta – za dwa dni – a tu nic nie przygotowa-
ne! Wreszcie wysłano kogoś do Nowego Sącza, 
nakupiono kolorowej bibuły itp. Pospiesznie 
stanęły ustrojone choinki. Stół był, jaki był – do 
dziś pamiętam, że kompot z suszek zaserwo-
wano nam na małych, płytkich talerzykach. 
A wyglądało to tak: trochę gródek… a płyn spi-
jaliśmy łyżeczką. Były jednak i lepsze rzeczy, np. 
wschodnia „kutia”, tradycja chyba z Mościsk 
(mak, miód, orzechy, wymieszane z pęcakiem – 
cudo!). Mimo opisanych, surowych warunków, 
klimat w zakonnej wspólnocie był wyjątkowy. 
Przypomniała mi się kolacja po obłóczynach, 
na rozpoczęcie Nowicjatu (Tuchów, 1 sierpnia 
1947 r.). Nie ważne było, co mam przed sobą na 
talerzu, ważne było, że siedzę przy klasztornym 
stole w habicie!

Kazano mi zmontować w kaplicy „szopkę”. Tu 
trochę „egzotyki” jak na dzisiejszą świadomość 
i doświadczenia młodych ludzi. Podczas niedaw-
no zakończonej okupacji hitlerowskiej był nakaz, 
by na noc zasłaniać okna (zbliżający się wschodni 

front, bombardowania). Na ten cel należało za-
kupić zrolowany, szeroki, stężały, czarny papier. 
Znalazłem takowy na strychu i postanowiłem 
to wykorzystać. Przysłoniłem okno obok ołtarza, 
powycinałem gwiazdki i księżyc oraz wielką 
gwiazdę ze smugą światła… Podczas dnia nad 
przyciemnionym Betlejem iskrzyło się „nocne” 
niebo – mój pierwszy „artystyczny” sukces! 

Dobrze pamiętam też śpiewy, również te wło-
skie, słowa i melodie  św. Alfonsa – założyciela 
Zgromadzenia. Na Niepokalaną śpiewaliśmy 
Sei pura (Tyś czysta), na Boże Narodzenie – Tu 
scendi dalle stelle  (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich) 
– najsławniejsza italska kolęda, niczym nasze 
Wśród nocnej ciszy…

o. Józef Grzywacz CSsR 
(Brazylia)

„Nie było dla nich miejsca”… pod palmami 
(por. Łk 2, 7)

„Największe” wydarzenie roku w Brazylii, 
szczególnie w mieście Salvador da Bahia to 
uliczny karnawał. Jedno z największych świąt 
chrześcijańskich, Boże Narodzenie, obchodzone 
jest, według kalendarza liturgicznego, dnia 25 
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grudnia. Grudzień to na półkuli południowej 
miesiąc typowo letni. W rejonie północo-wschod-
nim Brazylii, w stanie Bahia, blisko równika, 
w tym czasie średnia temperatura wynosi między 
32 – 36 stopni Celsjusza. To środek tropikalne-
go lata. Jest to okres wakacyjny i turystyczny. 
Wielu turystów ze „śnieżnej” Europy „zalewa” 
tutejsze plaże, a tubylcy zajęci są sezonową pracą 
w sektorze hotelarskim. To piękne, czyste plaże, 
piękne zielone palmy i drzewa kokosowe i go-
rące wody w Oceanie Atlantyckim. Wiele ludzi 
wyjeżdża poza miasto. I teraz jak tu zapraszać 
wiernych i świętować Narodziny naszego Zba-
wiciela? To tak odmienne warunki geograficzne 
i klimatyczne od tych w Betlejem i od naszych 
polskich. A jednak to Niemowlę jest Zbawicielem 
wszystkich, wszędzie i na zawsze. 

Pamiętam moje pierwsze Boże Narodzenie 
w Brazylii (1988 r.) we wspólnocie seminaryjnej 
świętego Klemensa, w Salvadorze. Było nas 
kilkunastu kleryków brazylijskich i trzech Pola-
ków (o. Antoni Niemiec, o. Krzysztof Mamala 
i ja), a naszym wychowawcą wówczas był o. 
Marek Piątek (dzisiejszy biskup z diecezji Coari, 
w Amazonas). Bez śniegu, bez mrozu, bez choinki, 
bez kolęd i z małą symboliczną Wieczerzą. 30 
lat temu, gdy jeszcze nie było takiej przemocy 
i napadów, uczestniczyliśmy w Pasterce odpra-
wionej o północy przez ówczesnego Prymasa 
Brazylii, księdza biskupa Dom Lucasa Moreira. 
Drogi do wspólnoty Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, w dzielnicy nędzy, zwanej „Malvinas”, 
(dziś „Bairro da Paz”) na peryferiach miasta Sal-
wadoru, „torował” nam znany na tym terenie 
o. Tadeusz Pawlik CSsR – „misjonarz kochający 
biednych i ubogich”.  

Wraz z Ekipą byłem odpowiedzialny za przy-
gotowanie liturgii. Przygotowaliśmy czytania, 
śpiewy i Przedstawienie Narodzin Jezusa, czyli 
„żywą szopkę”. Młodzież i dzieci odegrali role 
Maryi, Józefa, pasterzy, zwierząt i Nowonaro-
dzonego… W tym czasie siostra pani Conceicao, 
koordynatorki wspólnoty „Aérea Verde”, Anna, 
urodziła syna, więc zaproponowałem, aby on 

„wcielił się” w rolę Dzieciątka Jezus. Ale oto 
pojawił się problem – to dziecko było murzyn-
kiem. I ani pani Anna, ani nikt ze wspólnoty, 
nie chcieli, aby afrykański potomek grał rolę 
Jezusa. Nigdy nie widzieli Czarnego Jezusa. Po 
przedstawieniu „moich” argumentów, że to Bóg 
stał się jednym z Nas, zgodzili się na „próbę”. Sam 
biskup pochwalił to przedstawienie i tak do dziś, 
przez 30 lat, zawsze jakiś czarnoskóry maluch 
jest Dzieciątkiem Jezus. Raz nawet zdarzyło się, 
że chłopiec o imieniu  Jezus był Niemowlęciem 
w żywej szopce.

Obecnie, gdy od tamtego czasu minęły już trzy 
dekady, nie ma „pasterek” o północy, gdyż jest 
zbyt niebezpiecznie. Przemoc, kradzieże, narko-
tyki, napady, nie pozwalają, aby późno w nocy 
zapraszać i gromadzić wiernych. Msza Święta na 
Boże Narodzenie sprawowana jest przeważnie 
o godz. 18, a najpóźniej o 20.  Po trzydziestu latach 
posługi w Brazylii jestem przekonany, że w tym 
kontekście, tym bardziej ten „chrześcijański” kraj 
potrzebuje usłyszeć słowa anioła – „Nie bójcie 
się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która jest 
udziałem całego narodu: dziś bowiem narodził 
się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10). 

o. Łukasz Baran CSsR 
(Toruń)

Święta Bożego Narodzenia i okres świąteczny 
jest wyjątkowym czasem dla każdego katolika. 
Jest to moment, kiedy możemy kolejny raz po-
przez tajemnicę Wcielenia uświadomić sobie, 
jak Bóg nas ukochał. Radość z okazji tych nie-
zwykłych świąt jest obecna oczywiście także 
w klasztorze. Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny we wspólnocie zakonnej i parafii. 
Wiąże się on się nie tylko z osobistymi przeży-
ciami, ale także z posługą duszpasterską dla tych, 
którzy przez święta Bożego Narodzenia chcą na 
nowo przybliżyć się do Boga.

Nasze przygotowania do świąt Bożego Naro-
dzenia rozpoczynają się już od pierwszej niedzieli 

Adwentu. Jako redemptoryści w wielu miejscach 
w Polsce prowadzimy rekolekcje adwentowe, 
będące duchowym przygotowaniem do świąt 
narodzin naszego Zbawiciela. Jako młody ka-
płan doświadczyłem tego, jak głosząc nauki 
rekolekcyjne, nie tylko innych przybliżamy do 
dobrego przeżycia tych świąt, ale sami mamy 
przez to możliwość w duchowy sposób, przez 
modlitwę i rozważanie Słowo Bożego, zgłębić 
tajemnice przyjścia na świat Zbawiciela. Oprócz 
tego, codzienne Msze Święte roratnie o poranku 
i wypełniony kościół po brzegi daje mi możli-
wość odczuwać duchową radość ze zbliżających 
się świąt. 

Im bliżej świąt, tym więcej duszpasterskiej 
posługi, zwłaszcza w sakramencie pokuty 

i pojednania. Dla mnie, jako redemptorysty, 
długie kolejki do przedświątecznej spowiedzi są 
niezwykle budujące, bo ukazują, że ludzie zanim 
połamią się opłatkiem i złożą sobie życzenia, 
chcą najpierw pojednać się z Bogiem. I wresz-
cie po zakończonym Adwencie przychodzi ten 
długo wyczekiwanym moment. Całą wspólnotą 
gromadzimy się w naszej zakonnej kaplicy na 
Nieszporach, podczas których rozpoczynamy 
świętowanie Bożego Narodzenia. W czasie tych 
nieszporów, tradycyjnie, wszyscy współbracia 
odnawiają śluby zakonne – dla mnie to piękny 
moment, kiedy uświadamiam sobie kolejny raz, 
że należę do wielkiej rodziny redemptorystów. Po 
nieszporach gromadzimy się w refektarzu klasz-
tornym, gdzie po odczytaniu fragmentu Ewan-
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gelii o narodzeniu Chrystusa, składamy sobie 
świąteczne życzenia i rozpoczynamy tradycyjną 
wieczerzę wigilijną. Oczywiście nie może przy 
tym zabraknąć śpiewu kolęd. W takim momen-
cie można odrzuć, że wspólnota zakonna jest 
nie tylko klasztorem, gdzie współbracia modlą 
się i razem pracują, ale przede wszystkim są dla 
siebie wielką rodziną. Choć nie jesteśmy dla 
siebie krewnymi, pochodzimy z różnych stron 
Polski oraz różnimy się wiekiem to jesteśmy 
dla siebie bliscy, bo łączy nas Chrystus, który 
przyszedł na świat pod postacią bezbronnego 
dziecka. Pięknym i ważnym momentem, który 
nas jednoczy jest także Msza święta, Pasterka 
o północy, gdzie wraz ze wspólnotą parafialną 
gromadzimy się na modlitwie. 

Niedługo po drugim dniu świąt rozpoczy-
na się dla nas duszpasterzy czas wyjątkowy. 
Jest nim kolęda, czyli wizyta duszpasterska 
w domach i mieszkaniach naszych parafian. 
Dla mnie, jako dla kapłana, była to pierwsza 
kolęda w życiu. Wspominam ją jako piękny 
i błogosławiony czas spotkań z parafianami. 

Spotkałem się z wielką życzliwością ludzi, któ-
rych na co dzień spotykam w kościele, a w tam-
tych dniach mogłem odwiedzić ich w domach. 
Kolęda uświadomiła mi, jak wierni potrzebują 
naszej obecności i posługi duszpasterskiej. Czas 
Bożego Narodzenia to także jasełka. Dzięki nim 
jeszcze bardziej można przybliżyć sobie te waż-
ne wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Jako 
duszpasterz brałem udział w przygotowaniach 
jasełek w przedszkolu i szkole średniej. Było to 
dla mnie ciekawe doświadczenie, pokazujące 
jak na różne sposoby można zobrazować prze-
słanie płynące z narodzin naszego Zbawiciela. 

Świąt Bożego Narodzenia w klasztorze nie da 
się streścić nawet na kilku stronach. Tyle w tym 
czasie pięknych chwil, spotkań i przeżytych 
doświadczeń. Mimo tego, że święta spędzam 
daleko od rodziny, w klasztorze oddalonym 
blisko 500 kilometrów od domu rodzinnego, 
to nie odczuwam samotności czy smutku, ale 
radość, że mogę je obchodzić w takim niezwy-
kłym miejscu, jakim jest klasztor i wspólnota 
zakonna.  
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Wydarzyło się Z życia seminarium postulat

Rozpoczęcie
Postulatu 
21.09.2018 

Tego dnia postulat rozpoczęło  
11 mężczyzn, w tym jeden z Bia-
łorusi. Rekolekcje przed rozpoczę-
ciem formacji trwały od 24 do  
27 września, a rekolekcjonistą był   
o. Marcin Klamka.

Terezjanka 19.10.2018 
Tego dnia, mimo chłodnego poranka wyru-

szyliśmy wraz z naszym ojcem prefektem Łuka-
szem Listopadem i ojcem socjuszem Marcinem 
Klamką  na  wspólnotową Terezjankę. Celem, 
jaki obraliśmy, był szczyt „ Śnieżnik”, który, jak 
widać, udało nam się zdobyć. 

Obfity październik
Podczas tego miesiąca postulanci prężnie 

angażowali się w życie parafii, goszcząc m.in. 
Pieszą Pielgrzymkę Świdnicką i organizując lote-
rię misyjną. Kilkakrotnie bracia modlili się wraz 
z parafianami różańcem w bazylice oraz na dróż-
kach różańcowych.

Inauguracja roku 
akademickiego 
05-06.10.2018 

W tych dniach bracia postulanci wraz ze 
wspólnotą seminaryjną i zaproszonymi gośćmi 
świętowali rozpoczęcie roku akademickiego 
w WSD w Tuchowie. Braciom postulantom 
udało się dotrzeć na Eucharystię wieńczącą 
Wizytację Nadzwyczajną w Tuchowie.

Wydarzyło sięZ życia seminarium nowicjat

Rozpoczęcie 
nowicjatu 
14.08.2018

Po zakończeniu ośmiodniowych 
rekolekcji przyszedł dzień w którym 
oficjalnie rozpoczęliśmy nowicjat. 
Stało się to w czasie pierwszych 
nieszporów uroczystości Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Modlitwie przewodniczył przełożony 
Prowincji - o. Janusz Sok, który ofi-
cjalnie rozpoczął Nowicjat 2018/2019. 
W nieszporach uczestniczył również 
przełożony Prowincji Bratysława-
-Praga o. Václav Hypius oraz prefekt 
postulatu o. Łukasz Listopad. 

Wizyta ojców misjona-
rzy z Brazylii 24.09.2018

Nasz nowicjat odwiedzili misjonarze z Brazylii: 
ojcowie Józef Grzywacz, Jarosław Gruźdź oraz Mar-
cos Silva - duszpasterz powołań w wiceprowincji 
Bahia. Opowiedzieli nam oni o misjach w Brazylii 
oraz o tamtejszym seminarium redemptorystów. 
Zwiedzili również nasz dom, a jego historię przybliżył 
gościom magister nowicjatu.

Pielgrzymka 
parafialna do Gidel 

29.10.2018
Tego dnia wraz z parafianami wzięli-

śmy udział w pielgrzymce do sanktuarium 
w Gidlach. Po drodze zwiedziliśmy klasztor 
w Leśniowie, gdzie mieści się nowicjat Pau-
linów. W Gidlach uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej oraz drodze krzyżowej. Mogliśmy też 
usłyszeć historię cudownej figurki.  W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na Jasną 
Górę, by pozdrowić Matkę Bożą. 

Odwiedziny wizyta-
torów generalnych  

5.10.2018
Po spotkaniach 

w ramach wizyta-
cji nadzwyczajnej 
odbywających się 
w Tuchowie, na 
Lubaszową przy-
jechali członko-
wie z Zarządu Generalnego naszego Zgromadzenia:  
o. Pedro Lopez i o. Johannes Römelt, by porozmawiać 
o naszych wrażeniach z wizytacji oraz obejrzeć dom 
nowicjatu. Na wspólnej kawie mogliśmy poruszyć 
temat nadchodzących zmian i usłyszeć odpowiedzi 
na nurtujące nas pytania. 

Misyjna droga krzyżowa 
w Jaśle 15.10.2018

Tego dnia pojechaliśmy do Jasła, by uczestniczyć 
w misyjnej drodze krzyżowej ulicami miasta, gdzie 
prowadzili misje święte ojcowie Marcin Klamka i Lu-
dwik Łabuda. Razem z wiernymi modliliśmy się przy 
rozważaniach ojców z naszej wspólnoty domowej.    

Świętowanie  
w Głogowie 

15.10.2018 
Jako wspólnota Postulatu uczestniczyliśmy 

w uroczystościach 90-lecia istnienia kościoła 
i 60-lecia parafii redemptorystów w Głogowie. 
Przed Eucharystią mogliśmy obejrzeć patriotycz-
ną sztukę przygotowaną przez uczniów jednej 
z głogowskich szkół. Mszy Świętej przewodni-
czył bp Stefan Regmunt.
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Wydarzyło się Z życia seminarium studentat

Wizytacja 
nadzwyczajna

1–5.10.2018
W tych dniach odbyła się Nadzwyczajna 

Wizytacja Generalna, którą przeprowadzili o. 
Pedro Lopez i o. Johannes Römelt. W trakcie 
spotkania wizytatorzy przybliżyli nam decyzje 
kapituły generalnej oraz plan restukturyzacji. 
Mieliśmy możliwość omówienia i przedysku-
towania niezwykle istotnych dla Zgromadze-
nia zagadnień.

Wydarzyło sięZ życia seminarium studentat

Terezjanka
13.10.2018 

Tegoroczna terezjanka, czyli wycieczka 
z okazji wspomnienia św. Teresy Wielkiej, 
była wyjątkowa. Po raz pierwszy odbyli-
śmy ją całym seminarium i po raz pierw-
szy zorganizowało ją niedawno powstałe 
Koło Poetyckie. Odwiedziliśmy Komańczę 
– miejsce internowania ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz Strachocinę, gdzie 
znajduje się sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli – patrona Polski.

Nowy Rok!
6.10.2018 

Nowy rok akademicki 
prawdę mówiąc, ale rozpo-
częcie było niemal tak hucz-
ne jak w noc sylwestrową. 
Po uroczystej  inauguracji, 
która odbyła się na auli św. 
Klemensa, odprawiona zo-
stała Eucharystia, a po niej 
zasiedliśmy do stołu.

Różańcowe Dzieło 
Wspierania Powołań  

Redemptorystowskich

11.10.2018 

Po raz kolejny seminarium odwiedzili 
dobroczyńcy, którzy wspierają nas swoją 
wytrwałą modlitwą. Po wspólnej kolacji 
i Eucharystii spotkaliśmy się na Auli św. 
Klemensa, gdzie opowiedzieliśmy trochę 
o naszym codziennym życiu.

Tajemnice bolesne
12.10.2018

Czterej bracia klerycy uczestniczyli w różań-
cu na dróżkach wraz z podopiecznymi Domu 
Pogodnej Jesieni, który prowadzą w Tuchowie 
siostry józefitki. Rozważanie tajemnic bolesnych  
z  życia Jezusa wraz z poruszającymi się na wózkach 
i schorowanymi ludźmi nabiera głębszego sensu.

Gol! 17.10.2018 
W pierwszym meczu amatorskiej ligi 

piłki nożnej na boisku w Kowalowej na-
sza drużyna seminaryjna pokonała 3:2 
piłkarzy OSP Joniny. Czekamy na kolej-
ne zwycięstwa!

Sprawiedliwość
19.10.2019 

O 18.30 rozpoczęło się pierwsze w tym 
roku szkolnym czuwanie młodzieżowe z serii 
„Droga wewnętrzna”. Jego patronem był bł. 
Jerzy Popiełuszko, tematem – sprawiedliwość, 
a gościem specjalnym ks. bp Leszek Leszkie-
wicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Toruń 19-21.10.2018 
Bracia Dawid Gajda i Dariusz Dudek wraz  

z o. Rektorem udali się do Torunia na inaugura-
cję roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultu-
ry Społecznej i Medialnej oraz na niedzielę misyjną 
w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II.

Zjazd Zespołu Misyjnego 
„Wschód” 19-21.10.2018 
W tych dniach członkowie „Wschodu” spotkali się 

w domu rekolekcyjnym na Lubaszowej, by podsumo-
wać wakacyjne rekolekcje i zarysować plan działania 
na następny rok pracy.

Pielgrzymka 28.10.2018 
W tym dniu pielgrzy-

mowaliśmy do Zabawy, 
do Sanktuarium bł. Karo-
liny Kózki. Po Eucharystii 
wysłuchaliśmy porusza-
jącej opowieści o życiu 
i męczeństwie patronki 
młodzieży. Następnie 
udaliśmy się do jej rodzinnego domu gdzie pomodli-
liśmy się Liturgią godzin. Później przeszliśmy szlakiem 
jej męczeństwa, rozważając drogę jej męki.

Wyjazd RSPM
3-4.11.2018

W ten weekend odbył się wyjazd integracyjny Re-
demptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji 
do domu rekolekcyjnego w pobliskiej Lubaszowej. Przez 
wspólną wędrówkę na Brzankę, zabawę oraz modlitwę 
młodzież miała okazję lepiej się poznać i przygotować 
na kolejny rok pracy formacyjnej w tej grupie.

X Diecezjalny 
Marsz dla Życia 

i Rodziny
14.10.2018 

Do modlitwy o ochronę życia od po-
częcia włączyli się bracia klerycy. Wraz 
z kilkoma tysiącami wiernych uczestniczyli 
w Eucharystii w tarnowskiej katedrze 
i przeszli do kościoła bł. Karoliny manife-
stując swoje poparcie dla ochrony życia.
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Dni Otwarte WSD 29-30.09 
na Ambonie Krzyża

Radość wygranej O. Ludwik Łabuda głoszący konferencje

Spotkanie w auli św. Klemensa

W przerwie między meczami Rozmowy przy stole

Wspólna kawa w piwnicach

Uczestnicy w kaplicy podczas konferencji Zakończenie spotkania z braćmi klerykami

 Rekolekcje dla Różańcowego Dzieła 
Wspierania Powołań Redemptorystowskich 

Spotkanie z misjonarzem Spotkanie na temat sł. Bożego 
o. Bernarda Łubieńskiego

Spotkanie z misjonarzem, 
o. Józefem Grzywaczem

Zwiedzanie muzeum misyjnego i szopki

Centrum Duszpasterstwa Powołań Centrum Duszpasterstwa Powołań



Rozpoczęcie postulatu

Koło misyjne Loteria misyjna

Siatkówka

Wyjście na Miejsce Hrabiowskie

Z  podopiecznymi Domu Opieki w Opolnicy

Postulat Piesza Pielgrzymka Świdnica 
do Strażniczki Wiary Świętej

Procesja różańcowa Różaniec z parafianami

Uroczystości jubileuszowe w Głogowie

Postulat



Rodzina Odkupiciela 3 (82) 201846 Rodzina Odkupiciela 3 (82) 2018 47

Dopiero się uczę

Z wizytatorami

Modlitwa w kaplicy Na Brzance

W górach

Neoprofesi

W Łagiewnikach

Mecz z ministrantami

Co oni zmalowali Przy śliwkach

U fryzjera

W drodze

Nowicjat Nowicjat



Czuwanie - zebraliśmy się licznie

Czuwanie młodzieżowe Droga krzyżowa z bł. Karoliną Kózką

Jesienny wypoczynek

Rekolekcje Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich

Modlitwa w rodzinnej parafii św. Andrzeja Boboli

Pielgrzymka do bł. Karoliny Kózki

Rozgrzewka przed meczem ligowym z Joninami Poważne pytania podczas wizytacji nadzwyczajnej

Terezjanka w Komańczy

Wizytacja nadzwyczajna

Studentat Studentat

Inauguracja roku akademickiego
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Studentat

Prenumerata 
roczna

co? 
trzy numery 
w ciągu roku

za ile? 
za dowolną 

ofiarę
jak 
zaprenumerować? 
skontaktuj się
z redakcją

Redakcja 
“Rodziny Odkupiciela”

ul. Wysoka 1 
33-170 Tuchów

14 632 72 00
rodzina.odkupiciela@gmail.com

Opłat za prenumeratę prosimy dokonywać przekazem pocztowym
albo na konto 47 1020 4955 0000 7102 0097 3370  

z dopiskiem „Rodzina Odkupiciela”

Tuchów DRUKARNIA
P o l i g r a f i a 
R e d e m p t o r y s t ó w

33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. +48 14 65 25 573, e-mail: poligrafia.tuchow@wp.pl

poligrafia.redemptorysci.eu

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość
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Droga

«Znacie drogę, dokąd Ja idę». 
Odezwał się do Niego Tomasz: 

«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: 
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie.» 
      (J 14, 4-6)


